










นางปจฉิมา ธนสันติ
อธ�บดีกรมทรัพยสินทางปญญา

Mrs. Pajchima Tanasanti
Director-General The Department of Intellectual Property

สารจากอธ�บดี 
การคุมครองสิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตรไทย (GI) 

GI หรือ สิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ�ง โดยมีชื่อสัญลักษณ 
หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใชกับแหลงภูมิศาสตรของสินคามีความเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ�น   
ที่มีมานานแลว มีปจจัยธรรมชาติที่เปนสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของแหลงผลิตผสมผสาน 
เขากับภูมิปญญาของคนในพื้นที่ที่สั�งสมกันมา ทำการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ 
จนเปนที่กลาวขานกันทั�วไป

GI เปนสิทธิชุมชน (Community Rights) อยูภายใตการดูแลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
ชื่อสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่แสดงบนฉลากสินคาของผูผลิตในพื้นที่เปรียบเสมือนเปนแบรนด 
ชุมชน (Community Brand) ของสินคาดังกลาว

การคุมครองสิ�งบงช้ีทางภูมิศาสตรอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจระดับพ้ืนฐาน 
ไดแก สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร และสินคาชุมชน ซึ�งเปนการเพิ�มมูลคาใหกับสินคาเหลาน้ัน 
เน��องจากผูบริโภคเกิดความเช่ือมั�นวาสินคาท่ีมาจากแหลงภูมิศาสตรดังกลาวเปนสินคาดีมีคุณภาพ 
และอาจทำใหความตองการขยายตัว ซึ�งสงผลใหคนในชุมชนมีรายไดมากขึ้นชวยลดปญหา 
แรงงานชนบทอพยพเขาสูเมือง

หนังสือ “สินคาหนึ�งจังหวัด หนึ�งสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตร” ฉบับที่ 4 น�้ ไดรวบรวมสินคา GI 
ที่นาสนใจถึง 10 สินคาจากทุกภาคของไทย อันแสดงถึงความหลากหลายของแหลงภูมิศาสตร 
และภูมิปญญาขนบธรรมเน�ยมของแตละทองถิ�น นอกจากน�้ยังรวมสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 
ตามแหลงภูมิศาสตรของสินคาไวดวย 

Message from 
the Director-General

Protection of Geographical Indications (GIs) in Thailand

A geographical indication (GI) is a type of intellectual property. It connotes a 
name, symbol or any indication used to identify a geographical origin of the goods 
and indicate that the goods are associated with some long-maintained know-how 
in a given locality and also with some natural factor or geographical environment 
found in that particular locality. Such local know-how and geographical 
environment give rise to distinct qualities or characteristics of the goods and trigger 
public recognition as such.

The rights subsisting in GIs are community rights or collective rights under the 
administration by the Department of Intellectual property. In effect, geographical 
indications on labels of products produced by local traders perceivably serve as 
Community Brands for such local products.

Efficient protection of geographical indications indeed contributes to the 
promotion of fundamental economy. In effect, it helps the production of agricultural 
products as well as local products to achieve added values, given the consumers’ 
confidence in distinct qualities of the goods originating in particular geographical 
origins. Such confidence tends to trigger greater demand of the products, which 
will in turn engender greater incomes for local residents and reduce the migration 
of local labour to urban areas. 

This booklet "One province One geographical indication" volume 4 is the 
collection of 10 interesting GI products from all regions of Thailand. It exhibits the 
diversity of geographical area, wisdom and traditional of local inhabitants in each 
region, including exotic tourist attraction around the production area.



นางปจฉิมา ธนสันติ
อธ�บดีกรมทรัพยสินทางปญญา

Mrs. Pajchima Tanasanti
Director-General The Department of Intellectual Property

สารจากอธ�บดี 
การคุมครองสิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตรไทย (GI) 

GI หรือ สิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ�ง โดยมีชื่อสัญลักษณ 
หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใชกับแหลงภูมิศาสตรของสินคามีความเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ�น   
ที่มีมานานแลว มีปจจัยธรรมชาติที่เปนสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของแหลงผลิตผสมผสาน 
เขากับภูมิปญญาของคนในพื้นที่ที่สั�งสมกันมา ทำการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ 
จนเปนที่กลาวขานกันทั�วไป

GI เปนสิทธิชุมชน (Community Rights) อยูภายใตการดูแลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
ชื่อสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่แสดงบนฉลากสินคาของผูผลิตในพื้นที่เปรียบเสมือนเปนแบรนด 
ชุมชน (Community Brand) ของสินคาดังกลาว

การคุมครองสิ�งบงช้ีทางภูมิศาสตรอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจระดับพ้ืนฐาน 
ไดแก สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร และสินคาชุมชน ซึ�งเปนการเพิ�มมูลคาใหกับสินคาเหลาน้ัน 
เน��องจากผูบริโภคเกิดความเช่ือมั�นวาสินคาท่ีมาจากแหลงภูมิศาสตรดังกลาวเปนสินคาดีมีคุณภาพ 
และอาจทำใหความตองการขยายตัว ซึ�งสงผลใหคนในชุมชนมีรายไดมากขึ้นชวยลดปญหา 
แรงงานชนบทอพยพเขาสูเมือง

หนังสือ “สินคาหนึ�งจังหวัด หนึ�งสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตร” ฉบับที่ 4 น�้ ไดรวบรวมสินคา GI 
ที่นาสนใจถึง 10 สินคาจากทุกภาคของไทย อันแสดงถึงความหลากหลายของแหลงภูมิศาสตร 
และภูมิปญญาขนบธรรมเน�ยมของแตละทองถิ�น นอกจากน�้ยังรวมสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 
ตามแหลงภูมิศาสตรของสินคาไวดวย 

Message from 
the Director-General

Protection of Geographical Indications (GIs) in Thailand

A geographical indication (GI) is a type of intellectual property. It connotes a 
name, symbol or any indication used to identify a geographical origin of the goods 
and indicate that the goods are associated with some long-maintained know-how 
in a given locality and also with some natural factor or geographical environment 
found in that particular locality. Such local know-how and geographical 
environment give rise to distinct qualities or characteristics of the goods and trigger 
public recognition as such.

The rights subsisting in GIs are community rights or collective rights under the 
administration by the Department of Intellectual property. In effect, geographical 
indications on labels of products produced by local traders perceivably serve as 
Community Brands for such local products.

Efficient protection of geographical indications indeed contributes to the 
promotion of fundamental economy. In effect, it helps the production of agricultural 
products as well as local products to achieve added values, given the consumers’ 
confidence in distinct qualities of the goods originating in particular geographical 
origins. Such confidence tends to trigger greater demand of the products, which 
will in turn engender greater incomes for local residents and reduce the migration 
of local labour to urban areas. 

This booklet "One province One geographical indication" volume 4 is the 
collection of 10 interesting GI products from all regions of Thailand. It exhibits the 
diversity of geographical area, wisdom and traditional of local inhabitants in each 
region, including exotic tourist attraction around the production area.



.............................................................................................

สารบัญ content

ญอกมละบร�นาน

29-36

จังหวัดสมุทรสงคราม

11-18

19-28

จังหวัดนาน

9-10
ตราสัญลักษณสิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร (GI) ไทย คืออะไร

จังหวัดยะลา

ภาคเหนือ

37-46
จังหวัดนนทบุร�

65-72

47-54
จังหวัดนนทบุร�

55-64

จังหวัดนนทบุร�

89-96
ภาคอีสาน

81-88

จังหวัดนครศร�ธรรมราช

73-80
จังหวัดสมุทรสงคราม

.............................................................................................

กลวยหินบันนังสตา

..........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

ขาวก่ำลานนา

เคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด

.............................................................................................

กระทอนหอบางกราง

.............................................................................................

.............................................................................................

ทุเร�ยนนนท

ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

.............................................................................................

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

.............................................................................................

.............................................................................................

สมโอทับทิมสยามปากพนัง

เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน
Yok Mlabri Nan

Nan

Khao Kum Lanna

Northern

Northeastern

Isan Indigenous Thai Silk Yarn

Nonthaburi

Kohkret Pottery

Nonthaburi

Kathon-Hor-Bangkrang

Nonthaburi

Nont Durian

Samutsongkhram

Samutsongkhram

Samutsongkhram Kom Lychee

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

Nakhon Si Thammarat 

Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

Yala

Gluay Hin Bannang Sata

What is Thai Geographical Indications (GI) logo?



.............................................................................................

สารบัญ content

ญอกมละบร�นาน

29-36

จังหวัดสมุทรสงคราม

11-18

19-28

จังหวัดนาน

9-10
ตราสัญลักษณสิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร (GI) ไทย คืออะไร

จังหวัดยะลา

ภาคเหนือ

37-46
จังหวัดนนทบุร�

65-72

47-54
จังหวัดนนทบุร�

55-64

จังหวัดนนทบุร�

89-96
ภาคอีสาน

81-88

จังหวัดนครศร�ธรรมราช

73-80
จังหวัดสมุทรสงคราม

.............................................................................................

กลวยหินบันนังสตา

..........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

ขาวก่ำลานนา

เคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด

.............................................................................................

กระทอนหอบางกราง

.............................................................................................

.............................................................................................

ทุเร�ยนนนท

ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

.............................................................................................

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

.............................................................................................

.............................................................................................

สมโอทับทิมสยามปากพนัง

เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน
Yok Mlabri Nan

Nan

Khao Kum Lanna

Northern

Northeastern

Isan Indigenous Thai Silk Yarn

Nonthaburi

Kohkret Pottery

Nonthaburi

Kathon-Hor-Bangkrang

Nonthaburi

Nont Durian

Samutsongkhram

Samutsongkhram

Samutsongkhram Kom Lychee

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

Nakhon Si Thammarat 

Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

Yala

Gluay Hin Bannang Sata

What is Thai Geographical Indications (GI) logo?



ตราสัญลักษณสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทยเปนตราของกรมทรัพยสินทางปญญาที่ 

ออกใหแกผูผลิตสินคาสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตร ซึ�งอยูในแหลงภูมิศาสตรดังกลาว หรือ 

ผูประกอบการคาเกี่ยวกับสินคาสิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค 

และมิใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคา วาเปนสินคาที่มา 

จากแหลงภูมิศาสตรที่ไดรับขึ้นทะเบียนไว

โดยจะตองมีการจัดทำคูมือปฏิบัติงานและแผนการควบคุมตรวจสอบ พรอมท้ังปฏิบัติ 

ตามคูมือและแผนการควบคุมนั้นแลว

1.  เปน ผูผลิต หรือ ผูประกอบการคา สิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตร

2.  มี คูมือปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิก

3.  มี แผนการควบคุมตรวจสอบ ในระดับผูผลิตหรือระดับจังหวัดแลว

4.  ปฏิบัติ ตามคูมือการปฏิบัติงานแลว

1. Shall be Producers or Traders of geographical 

indication Products

2. Shall have the Working Manual

3. Shall have the Control Plan, in term of producers 

or provincial level

4. Shall completely persuit the working Manual

ตรา GI ประกอบดวยขอความอักษรไทยคําวา “สิ�งบงช้ีทางภูมิศาสตรไทย” อักษรภาษาอังกฤษคําวา “THAI 
GEOGRAPHICAL INDICATION” และอักษรประดิษฐ “GI” ท้ังหมดจัดวางอยูบนรูปลวดลาย ประดิษฐสีทอง 
ลักษณะพุมขาวบิณฑ (ดังภาพ)

The GI logo incorporates the Thai words: “สิ�งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย”, the English words: “THAI 
GEOGRAPHICAL INDICATION” and the initials “GI”. The gold Phum Khao Bin logo is now a recognised 
seal of quality that consumers can look out for when shopping.

 Thai Geographical Indications (GI) logo is a symbol that the 
DIP issue for the producers of the GI product  that is residing in 
the geographical area and the traders related to the GI product.

The means of this logo is to protect the consumer and the 
public from the goods that confused or misled the consumer to 
understand that it has come from the registered geographical 
origin.

To obtain Thai GI logo, the GI producers must have Working 
Manual and Internal Control Plan to ensure that the production 
procedure complies  with the specific criteria of GI. 

ตราสัญลักษณส่ิงบงช�ท้างภูมิศาสตร (GI) ไทย คืออะไร

ผูมีสิทธ�ไดรับอนุญาตใชตราสัญลักษณสิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร (GI) ไทย

Persons who are eligible to use Thai GI logo:

What is 
Thai Geographical Indications (GI) logo?
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จังหวัดนาน
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In the past, many people may have heard about the 
word ‘Phi Tong Leung’ used for people who live in a 
jungle in the north and northeast of Thailand. The word 
‘Phi’ or ghost in modern Thai language means outsider, 
people who are different from others, while the word 
‘Tong Leung’ means the yellowish banana leaf. So the 
word ‘Phi Tong Leung’ means people who live in a 
jungle and use banana leaves to cover themselves 
instead of clothes, to build shelter and eat root crops 
they can find in the jungle. Once the food is gone and 
the leaves changed to yellow, they will keep moving to 
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เพ่ือกันแดดกันฝน หาหัวเผือกหัวมันตามบริเวณปามาบริโภค 
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การอพยพโยกยายหาแหลงอาหารและที่อยูอาศัยใหมตอไป 
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Nowaday, the society has accepted the variety of culture, together 
with the trend of localism and the power of minority in society who can 
define their identity, so the word ‘Phi Tong Leung’ that people used to 
call these people in insulting way has changed to “Malbri” as they 
called themselves. In Mlabri’s language, ‘Mla’ means people, and ‘bri’ 
means ‘jungle’, so ‘Mlabri’ means people who rely on jungle in living.

ปจจุบัน สังคมยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับกระแส 
ทองถิ�นนิยมและอำนาจของกลุมคนตัวเล็ก ตัวนอยในสังคมที่สามารถนิยาม 
อัตลักษณของกลุมตนเองได ดังนั้นคำวา “ผีตองเหลือง” ที่คนนอกใชเรียก 
คนกลุมดังกลาวในเชิงต่ำตอย จึงมีการเปล่ียนแปลงใหมจากในกลุมผีตองเหลือง 
เองวา “มละบริ” หรือ “มลาบรี” (Mlabri) ในภาษาของกลุม ชาติพันธุมละบริ 
คำวา “มละ” แปลวา “คน” สวนคำวา “บริ” แปลวา “ปา” ดังนั้นคำวา 
“มละบริ” จึงหมายถึง กลุมคนที่พึ�งพาอาศัยปาในการดำเนินชีวิต

ญอกมละบร�นาน

Yok Mlabri Nan is a bag similar to a satchel, braided 
with string made from vines in evergreen rain forest in the 
north. There are many sizes depending on the type of 
usage that answer the way of life of Mlabri who move 
around inside the jungle. The men will have yok for storing 
food they found in the jungle such as taro, cassava roots or 
wild fruits including hunted animals. For women, their bag is 
used for storing necessary things for living in the jungle, 
sometimes they made the bag bigger to carry a baby for 
convenience, but nowadays, the yok has become a high 
value handicraft souvenir.

ญอกมละบริ (Yok Mlabri Nan) คือถุงลักษณะคลายยาม ถัก 
จากเชือกท่ีทำจากเถาวัลยในปาดิบช้ืน เขตภาคเหน�อ มีขนาด 
ตางๆ กันตามลักษณะของการใชงานท่ีตอบสนองตอวิถีชีวิตของ 
ชาวมละบริท่ีเคล่ือนยายไปมาในเขตปา โดยผูชายจะมีญอกไว 
สำหรับใสของปาที่หาได เชน เผือก มัน หรือผลไมปา ตลอดจน 
สัตวปาที่ลาได สำหรับผูหญิงมีไวเพื่อใสของใชในชีวิตประจำวัน 
และบางคร้ังอาจมีการถักญอกขนาดใหญเพ่ือเปนท่ีสำหรับใหเด็ก
ทารกนั �งอันจะเปนการสะดวกตอการดำเนินชีว ิตอยู  ในปา 
แตปจจุบัน ญอกไดเปลี่ยนหนาที่มาเปนของฝากที่ทรงคุณคา 
ทางหัตถกรรม

Yok Mlabri Nan
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Even thought the yok is made by Mlabri, but not every Mlabri can 
make it. Yok Mlabri is the handicraft that made by the Mlabri who live in 
Nan province only in Bo Krue, Vieng sa, Ban luang and Muang district.

Mlabri who travel along jungles in Nan province saw the fishing net 
of Nan people and got inspired to make a bag similar to the fishing net 
then Mlabri used vines to braid like the fishing net instead of using 
ropes for making Yok, with the Purpose of carrying things.

แมวาญอกจะถูกผลิตขึ้นจากชาวมละบริ แตก็ใชวาชาวมละบริที่กระจาย 
ตัวอยูทุกที่จะสามารถทำได ดังนั้น ญอกมละบริจึงเปนหัตถกรรมเฉพาะชาว 
มละบริที่ตั้งถิ�นฐานอยูในจังหวัดนาน ในเขตอำเภอบอเกลือ อำเภอเวียงสา 
อำเภอบานหลวง และอำเภอเมือง เทานั้น

ชาวมละบริที่เดินทางไปมาในปาแถบจังหวัดนาน ไดเห็นสวิงจับปลาของ 
ชาวเมืองในจังหวัดนานจึงเกิดแรงบันดาลในการสรางสรรคเครื่องใชที่คลาย 
กับสวิง แตชาวมละบริไมมีเชือก จึงใชเถาวัลยในปาที่พวกเขาคุนเคยมาถัก 
เปนตาขายคลายกับตาขายสวิง แตประโยชนใชสอยตางไปจากสวิง เพราะ 
ไมไดนำไปจับปลา หากแตนำมาเปนถุงใสสิ�งของตางๆ แทน

ตำนาน
ญอกมละบร�นาน
History of Yok Mlabri Nan

จากเถาวัลยปา
From wild vine to ethnic value

Geography of Nan province consists of mountain ranges, the main 
river is Nan River and many mountains and valleys caused evergreen rain 
forest. The rainy season is from May to September, it rains a lot and the 
forest can absorb the water where it’s is suitable for a wild vine to grow. 
This vine grows on ground same as Cowage. Mlabri called this vine 
“Tapat”, and it is the only type of vines that can make yok because of its 
sturdiness. It can be found in Chiang mai, Lampang and Nan province.

สภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดนานน้ันเต็มไปดวยเทือกเขา สลับซับซอน  
แมน้ำสายหลักของจังหวัดคือแมน้ำนาน จากการที่มีหุบเขาสลับซับซอนทำให 
เกิดปาดิบชื้น ฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม - กันยายน ฝนตกชุกและ 
ปาดิบชื้นก็สามารถอุมน้ำไวไดเปนอยางดี เปนแหลงกำเนิดเถาวัลยชนิดหนึ�ง 
ซึ�งเปนประเภทที่เลื้อยอยูตามพื้นตระกูลเดียวกันกับหมามุย ภาษามละบริ 
เรียกเถาวัลยชนิดน�้วา “ทะแปต” ซึ�งเปนเถาวัลยเพียง ชนิดเดียวที่สามารถ 
นำมาสรางสรรคเปน “ญอก” เพราะมีความ เหน�ยวทนทาน พบไดโดยทั�วไป 
ในแถบจังหวัดเชียงใหม จังหวัด ลำปาง และจังหวัดนาน

สูคุณคาแหงชาติพันธุ
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แผนที่จังหวัดนาน

1148

1080

1081

1256

1082

1169

1168

1168

1162

1026

101

อ.นานอย

อ.เว�ยงสา

อ.บานหลวง

อ.เมืองนาน

อ.ทาวังผา

อ.เช�ยงกลาง

อ.ทุงชาง
อ.สองแคว

อ.บัว

อ.สันติสุข

กิ่งอ.ภูเพียง
อ.แมจร�ม

อ.บอเกลือ

อ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.นาหมื่น

ไป อ.รองกวาง

จ.แพร

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ผลิตในเขตพื้นที่อำเภอบอเกลือ อำเภอบานหลวง

อำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดนาน
Scope of Geographical area

Produced in Bo krue, Ban luang, Vieng sa 
and Muang district of Nan province.

To dye yok, they use natural colour by extracting the colour with 
Mlabri wisdom, blue colour extracted from Trom leaves which is a kind of 
vines, red colour is from mixing the fine dust of the root of yellow wood 
and ashes, purple is from the seed of Pung and yellow is from turmeric. 
After they have the colours, they paint on the rope and then braid the 
rope as a net before they make the yok in square or rectangle shape. 

การยอมสีญอกนั้น จะใชสีธรรมชาติ โดยสกัดสีตางๆ ตามภูมิปญญาของ 
ชาวมละบริ ไดแก สีฟาที่สกัดจากใบทรอม ซึ�งเปน ไมเถาเลื้อยชนิดหนึ�ง 
สีแดงไดจากรากไมเน�้อสีเหลืองขูดละเอียดผสมกับขี้เถา สีมวงไดจากเมล็ด 
ผักปง และสีเหลืองไดจากขมิ้น  หลักจากไดสีแลวจึงนำไปทาลงบนเสนเชือก 
แลวนำเสนเชือกไปถักเปนตาขาย กอนจะนำไปถักเปนญอก รูปทรงสี่เหลี่ยม 
จตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา

อุทยานแหงชาติขุนนาน อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอย 
ภูคา และปาผาแดง มีน้ำตกที่มีน้ำตลอดป ธรรมชาติรมรื่น 
ทิวทัศนสวยงาม นอกจากน�ยั้งมีวัดภูมินทรเปนวัดเกาแกในแบบ 
ศิลปะลานนา มีจิตรกรรมฝาผนังเกาแกที่เลืองชื่อ

Khun Nan national park is located in the area of 
National forest Doi Phuka and Pa Daeng forest. It has an 
all year waterfall, pleasant nature, and stunning scenery. 
Moreover, there is Phu min Temple which is an ancient 
temple built in Lanna Art, with ancient mural  painting in 
Lanna style.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Gluay Hin Bannang Sata

Registration Number : GI 54100037

ทะเบียนเลขที่ : สช 54100037

จังหวัดยะลา

Banana has bonded with Thai culture for many hundreds 
years. Thais use almost every part of banana tree from its root to 
leaf. For the Thai-Muslim in Yala province, they also gain benefit 
from one of the famous bananas, “GLUAY HIN BANNANG 
SATA”.

Gluay Hin Bannang Sata

กลวยหินบันนังสตา

กลวยผูกพันกับวัฒนธรรมชาวไทยมาเปนเวลาหลายรอยป คนไทย 
สามารถใชประโยชนจากกลวยไดเกือบทุกสวนตั้งแตรากจนถึงใบ โดย 
เฉพาะวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดยะลา จังหวัดที่มีกลวยขึ้น 
ชื่ออยาง “กลวยหินบันนังสตา” (GLUAY HIN BANNANG SATA) 
กลวยที่โดดเดนอีกสายพันธุหนึ�ง

Gluay Hin Bannang Sata

กลวยหินบันนังสตา
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กลวยหินบันนังสตา

กลวยหิน

Banana

รายการสินคา :

Catagory :
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The history of GLUAY HIN BANNANG SATA according to 
the local tale is believed that this type of banana was found 
over a hundred years ago at Baan Ba-cho , Bannang Sata 
district in Yala province by an unknown man who entered the 
forest to clear the jungle for making his own land. He found 
the banana which was bigger and more angular than other 
normal bananas near the rock on the bank of Pattani River. 
He saw that birds ate the fruit, so he assumed it was eatable. 

He took the banana home and cooked it. The taste was so 
sweet and very good. So he tried to eat it uncooked, the taste 
of the banana was also sweet with good scent, and the 
texture was more firm and softer than other types of banana. 
That was when people started to breed this banana in 
Bannang sata district. At first, there was an initial to name this 
banana “Batu” which means ‘rock’ in Bahasa Melayu 
language, so the name of this banana in Thai has become 
‘GLUAY HIN BANNANG SATA’ according to its origin.

ประวัติความเปนมาของกลวยหินบันนังสตา จากเรื่องเลาของ 
คนทองถิ�น มีการคนพบกลวยสายพันธุน�้เมื่อรอยกวาปมาแลว 
เรื่องเลาเริ�มที่บานบาเจาะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา จากการที่ชายชราไมทราบชื่อ เขาปาเพื่อทำการ 
หักราง ถางพงหาที่ทำกิน และไดพบกลวยชนิดหนึ�ง ลูกใหญ และ 
มีเหลี่ยมกวากลวยพันธุอื่นๆ อยูใกลกับเนินหินบริเวณริมแมน้ำ 
ปตตาน� ชายชราคนดังกลาวไดเฝาสังเกตุกลวยตนน�้ปรากฏวา 
มีนกบินมากินลูกของกลวยตนดังกลาว ชายชราจึงไดขอสรุปวา 
ถานกกินได คนก็ตองกินได หลังจากนั้นจึงนำผลของกลวยตนน�้ 

ไปตมเพื่อรับประทาน ปรากฏวามีรสชาติหวานหอม หลังจากนั้น 
จึงรับประทานผลสุกโดยไมตองตม  ก็ใหรสชาติที่หวาน หอม และ 
เน�้อยังแนนนุมกวากลวยสายพันธุอื่นๆ หลังจากนั้น ก็มีการขยาย 
หนอพันธุกลวยตนดังกลาวปลูกกันทั�วไป ในบันนังสตา มีการริเริ�ม 
คิดชื่อสายพันธุของกลวยพันธุดังกลาว จึงไดชื่อวา “กลวยบาตู” 
ซึ�งคำวา “บาตู” เปนภาษามลายู แปลวา “หิน” ดังนั้นชื่อของ 
กลวยสายพันธุ ดังกลาวในภาษาไทยจึงได ชื่อวา “กลวยหิน” 
ตามแหลงที่คนพบในครั้งแรก

ประวัติความเปนมา
ของกลวยหินบันนังสตา

History of Gluay Hin
Bannang Sata
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When making sweeten banana crisps, it has signature 
yellowish colour that people may think it contains artificial colour 
or has butter, but actually, it’s the colour of GLUAY HIN 
BANNANG SATA itself. When cooked with salt or sugar, the 
banana always gives mellow flavor and both flavors have the 
crispiness as the same.
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24

 
ทำกลวยฉาบก็จะมีสีเหลืองนวลหลายคนที่พบเห็นอาจเขาใจวาใสสี 
ผสมอาหารหรือวาเติมเนยลงไปดวยในขั้นตอนการทำกลวยฉาบ 
แทจริงแลวไมใช เพราะหากเติมเนยลงไปในกลวยฉาบจะทำใหกลวย 
ฉาบมีกลิ�นหืนในเวลาไมนานหลังจากบรรจุภัณฑแลว สีเหลืองนวล 
ดังกลาวคือสีเน�้อของกลวยหินบันนังสตาเอง ไมวาจะเติมเกลือใหเค็ม 
หรือ เติมน้ำตาลใหมีรสชาติหวาน กลวยหินตางมีรสกลมกลอม เค็ม 
มันเมื่อเติมเกลือ หวานมันเมื่อเติมน้ำตาล และกลวยฉาบที่ทำมาจาก 
กลวยหินบันนังสตาทั้งสองรสชาติตางก็มีความกรอบอรอยไมแพกัน

Pattani River is the main river in Deep South provinces; the 
river is not only running through Pattani province but also 
running through the Southmost province, Yala. The fact that 
Pattani River runs through Bannang Sata district in Yala 
province causes the origin of the famous ‘GLUAY HIN 
BANNANG SATA’. Even though it is called ‘rock banana’ but it 
is sweet with good scent, firm but soft, big with angular, when 
boiled in syrup, it has special scent that everyone loves.

แมน้ำปตตาน�ถือเปนแมน้ำสายหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต 
ไมไดไหลผานแคจังหวัดปตตาน�เทานั้น แตยังไหลผานจังหวัดใตสุด 
ของประเทศไทยอยางจังหวัดยะลาดวยเชนกัน การที่แมน้ำปตตาน� 
ไหลผานอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทำใหถือกำเนิดสายพันธุ 
กลวยที่ขึ้นชื่อของยะลาอยาง “กลวยหิน” แมจะไดชื่อวาหิน แตก็เปน 
กลวยหินบังนังสตาท่ีมีความหอมหวาน เน�อ้เหน�ยวแนนแตนุม ลูกใหญ 
มีลักษณะเหลี่ยมชัดเจนกวากลวยพันธุอื่น เมื่อนำไปเชื่อมจะมีความ 
หอมหวานเปนพิเศษ ใครตอใครเมื่อไดลองแลวตางติดใจครั้นนำไป กลวยแหงแมน้ำปตตานี

The banana of Pattani River
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The banana of Pattani River



ภูมิประเทศ

The geography of Yala province consists of mountains, hills and 
valleys lying from the center to the southmost point of the province, and 
some plain area in the north of province which are Pattani River plan and 
Saiburi River plain. Most part is covered with tropical rain forest with two 
main mountain ranges - Sankalakiri range starts from Betong district 
lying linear as border of Thailand and Malaysia, and Pilo range which is 
the mountain inside the province located in the area of Budi, Bannang 
Sareng sub-district in Muang Yala, Krongpinana and Raman district.

ภูมิประเทศของจังหวัดยะลา มีลักษณะเปนภูเขา เนินเขาและหุบเขา โดย 
เริ�มจากตอนกลางจนถึงใตสุดของจังหวัด และที่ราบบางสวนแถบตอนเหน�อ 
ของจังหวัด ไดแก บริเวณที่ราบแมน้ำปตตาน� และแมน้ำสายบุรีไหลผาน 
พ้ืนท่ีสวนใหญปกคลุมดวยปาดงดิบ มีเทือกเขาท่ีสำคัญอยู 2 แหง คือ เทือกเขา 
สันกาลาคีรี โดยเริ�มจากอำเภอเบตง เปนแนวยาวพาดกั้นพรมแดนระหวาง 
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย นอกจากน�ยั้งมีเทือกเขาปโล ซึ�งเปนเทือกเขา 
ที่อยูในจังหวัด เขตตำบลบุดี ตำบลบันนังสาเรง ของอำเภอเมืองยะลา 
กิ�งอำเภอกรงปนัง และอำเภอรามัน

ของกลวยหิน
Geographical Location of

Gluay Hin Bannang Sata

ภูมิอากาศของจังหวัดยะลานั้น ฝนตกเกือบตลอดทั้งป ชวงที่ 
ถือวาเปนฤดูหนาว ลมมรสุมพัดเอาความแหงและเย็นมาจากทิศ 
ตะวันออกเฉ�ยงเหน�อของประเทศมาปะทะกับลมทะเล ทำใหฝนตก 
ตลอดในชวงฤดูหนาว จะมีนอยบางในชวงฤดูรอน ประมาณเดือน 
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกป
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Climate of Yala province, it rains most of the year. During 
the cool season, monsoon brings dry and cool climate from the 
Northeast and meets with the sea wind causing rains the whole 
season. The time of the year that has less rain is from March 
to June every year. 
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Climate of Yala province, it rains most of the year. During 
the cool season, monsoon brings dry and cool climate from the 
Northeast and meets with the sea wind causing rains the whole 
season. The time of the year that has less rain is from March 
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แผนที่จังหวัดยะลา

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขตพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดยะลา ไดแก อำเภอบันนังสตา 

อำเภอธารโต อำเภอกรงปนัง อำเภอยะหา อำเภอเบตง อำเภอกาบัง 
และอำเภอเมือง

Scope of Geographical area
Grown in 7 districts of Yala province including Bannang Sata, 

Than To, Krong Pinang, Yaha, Betong, Gabang and Muang district.
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จากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศดังกลาว ถือวาเปนสวรรคของกลวย 
นานาพันธุ ไมเวนแมแต “กลวยหินบันนังสตา” ที่โดดเดนขึ้นมาจากสองฟากฝง 
แมน้ำปตตาน� เพราะสภาพดินเต็มไปดวย ความอุดมสมบูรณมีความชุมชื้น 
ตลอดป แมจะมีเกษตรกรจากถิ�นอื่นสนใจและนำหนอพันธุของกลวยหิน จาก 
บันนังสตาไปปลูก แตปรากฏวาไมสามารถใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีเทากับที่ 
บันนังสตา บางก็ลูกเล็กกวา บางก็รสชาติไมหวานเทากับถิ�นของแมพันธุ บางก็ 
เน�้อแนนนุมไมเทากับตนแมพันธุจากบันนังสตา บางก็ไมใหผลผลิต ในกรณ�ที่ 
ปลูกบนเขา เพราะกลวยหินชอบพื้นที่ชุมน้ำบริเวณริมแมน้ำ ดังนั้น กลวยหิน 
บันนังสตาจึงตองมาจากยะลาเทานั้น

That geography and the climate is perfect for many bananas, including 
‘GLUAY HIN BANNANG SATA’ which grows from the banks of Pattani 
River where the soil is rich and damp all year. Many people from other 
areas had tried to grow GLUAY HIN BANNANG SATA somewhere else 
but the production is not as good as in Bannang Sata, some are smaller, 
some are less sweet, some is not as firm and soft as the origin, and some 
not yield at all if grows in the mountain because the banana prefers damp 
area in the river plain. So the GLUAY HIN BANNANG SATA must come 
from Bannang Sata, Yala province only.

เขื่อนบางลาน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปนโครงการพัฒนา 
แหลงน้ำแหงแรกในจังหวัดภาคใต สรางกั้นแมน้ำตาป ที่บานบางลาน 
บริเวณเขื่อนมีศาลาชมวิวสามารถมองเห็นทัศน�ยภาพงดงาม มีที่พัก 
รับรองมากมายหลากหลายรูปแบบ นอกจากน�้ยังมีถ้ำกระแซง เปนถ้ำที่ 
สวยงามตามธรรมชาติ เพดานถ้ำมีหินยอยมากมาย

Banglang dam in Bannang Sata district, Yala province is the first 
irrigation project in the south of Thailand. It was built on Tapi River at 
Ban Banglang. The surrounding area of the dam has a pavilion on 
the view point with stunning scenery. There are many guesthouses 
to serve the tourists. Moreover, there is Krasang cave which is a 
natural beauty with amazing stalactites.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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ขาวก่ำลานนา
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When mention ‘Khao Kum’ it could be known only by people from the   
North and Northeast only but if we say ‘Black sticky rice’, It is well-known to 
everyone. Black sticky rice is an ingredient for Thai desserts but not many 
people know that Khao Kum or Black sticky rice has lot of nutrition, especially 
the ‘Khao Kum Lanna’.

เมื่อเอยถึง “ขาวก่ำ” อาจจะรูจักเฉพาะชาวภาคเหนือและชาวภาคอีสาน 
แตหากเร�ยกวา “ขาวเหนียวดำ” คงเปนที่รูจักกันทุกคน แตอาจรูเพ�ยงวา 
เปนวัตถุดิบในการทำขนมไทยเทานั้น แทจร�งแลวขาวก่ำ หร�อขาวเหนียวดำ 
มีประโยชนทางโภชนาการมากมาย โดยเฉพาะ “ขาวก่ำลานนา”

Khao Kum Lanna

ขาวก่ำลานนา
Khao Kum Lanna

ขาวก่ำลานนา
สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Khao Kum Lanna

Registration Number : GI 55100039

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100039

ขาว

Rice

รายการสินคา :

Catagory :

เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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The word ‘Kum’ is used in Lanna and Lao language meaning 
dark or black, so Khao Kum means a kind of rice with black colour, 
or ‘Black sticky rice’. Khao Kum Lanna is a high quality sticky rice 
with high nutritive value as it contains Gammaoryzanol, Anthocyanin 
and Vitamin E.

ขาวก่ำลานนา (Khao Kum Lanna) คำวา “ก่ำ” เปนคำที่ใชในภาษา 
ลานนา และภาษาลาว หมายถึง สีคล้ำหรือสีดำ ขาวก่ำ เปนขาวเหน�ยวชนิด 
หนึ�งที่มีสีดำ หรือที่หลายคนเรียกวา “ขาวเหน�ยวดำ” ขาวก่ำสามารถบริโภค 
ในรูปแบบเดียวกับขาวเหน�ยวได โดยเฉพาะขาวก่ำลานนา ซึ�งเปนขาวก่ำ   
ที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงมาก ประกอบไปดวย สารแกมมาโอรีซานอล 
(Gammaoryzanol) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และมีวิตามินอี 
(Vitamin E) ที่มีประโยชนตอรางการสูงมาก 

ขาวก่ำลานนามีลักษณะลำตนเหมือนกับขาวทั �วไป 
หากแตมีสีมวงปนเขียวเล็กนอยหรืออาจมีสีขาวจนกลาย 
เปนสีดำ เปลือกก็มีสีดำ เมล็ดเมื่อผานขั้นตอนการสีไมวา 
จะเปนขาวกลองหรือขาวขัดสีก็จะเปนสีดำ เม่ือนำมาหุงแลว 
จะมีกลิ�นหอมและนุมมาก เมื่อนำไปหุงผสมกับขาวเหน�ยว 
ทั�วๆ ไป ขาวเหน�ยวเหลานั้นก็จะมีสีมวงออนๆ ไปดวย 

Khao Kum Lanna looks like other rices but it has 
greening purple colour or sometime has the colour 
white to black, the husk is black and the rice after 
milling, both half milled and milled rice are always 
black. When cooked, it has very good scent and very 
soft. If mixed with normal sticky rice, the product will 
become light purple.
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Nutritive Value
and the Soft Scent
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ลานนากับขาวก่ำ
Lanna and Khao Kum

Lanna is the name of the ancient kingdom in the north of 
Thailand which had long last charming culture that attracts 
visitors for a long time. After the changes in administration in 
Suvarnabhumi territory, Lanna became a part of Thailand and 
was devided the administration into 8 provinces in the North.

ลานนาเปนชื่ออาณาจักรโบราณ ที่มีมนตเสนหทางวัฒนธรรมมา 
ยาวนาน ชวนใหผูที่ไปเยี่ยมเยือนหลงไหลในทุกยุคทุกสมัย ลานนา 
เปนอาณาจักรที่มีความเปนอิสระ ตั้งอยูทางทิศเหน�อของอยุธยา 
หลังจากมีการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองในดินแดนสุวรรณภูมิ 
ลานนาจึงเปนสวนหนึ�งของประเทศไทย และแบงเขตการปกครอง 
กลายเปน 8 จังหวัดของภาคเหน�อตอนบน

Khao Kum is bonded with Lanna people since the ancient time 
for thousand years. It is the evidence of Lanna agricultural wisdom 
as the farmers grow Khao Kum in order to share nutrition to other 
rices. So Khao Kum is often grown on the upper area or upstream 
of water resource, so the water can bring Anthocyanin from the 
colour in Khao Kum’s leaves and paddy to other rices in the field, 
and to prevent the rice pests and diseases. This makes the 
farmers believe that Khao Kum is the ‘King of rice’ and it is also 
used in many important ceremonies of Lanna people.

ขาวก่ำผูกพันกับชาวลานนามาตั้งแตโบราณกาล นับเปนพันป 
ถือไดวาเปนประจักษพยานของภูมิปญญาทางการเกษตรของชาว 
ลานนา ดวยวาเกษตรกรจะปลูกขาวก่ำเพื่อแพรสารอาหารใหกับขาว 
พันธุอ่ืน ดังน้ันการปลูกขาวก่ำจึงนิยมปลูกบริเวณตนน้ำท่ีไหลเขาท่ีนา 
เพื่อที่จะใหน้ำพัดเอาสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ที่มีอยูในสี 
ของใบและเมล็ดของขาวก่ำ ไปยังขาวตนอ่ืนๆ ในนา เพ่ือปองกันแมลง 
และโรคตางๆ ที่จะเกิดกับขาว ทำใหชาวลานนามีความเชื่อวา ขาวก่ำ 
คือ “พญาแหงขาว” หรือเจาแหงขาวทั้งหลาย และขาวก่ำยังถูกนำไป 
เปนสวนประกอบสำคัญในพิธีกรรมตางๆ ของชาวลานนาอีกดวย
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

ขาวก่ำลานนา

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขตพื้นที่ภาคเหน�อตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม 
เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร นาน พะเยา และแมฮองสอน

Scope of Geographical area
Grown in the 8 upper Northern provinces - Chiang mai, Chiang rai, 

Lampang, Lampun, Phrae, Nan, Phayao and Mae Hong Son.
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ภูมิประเทศ

Khao Kum Lanna is a wet season rice, grown once a year in rainy 
season from May to October only in 8 provinces of the Northern Thailand 
- Chiang mai, Chiang rai, Lampang, Lampun, Phrae, Nan, Phayao and 
Mae Hong Son. Not only the cultural bonding but the geography as of the 
plain in between the valleys, rich with abundant forest of the upper north 
is the important factor for the production. When it rains, the stream will 
bring minerals and nutrition for the rice from the mountains to the rice 
fields which make Khoa Kum Lanna a special and unique nature.

ขาวก่ำลานนา เปนขาวนาป คือปลูกไดปละครั้ง เฉพาะหนาฝนประมาณ 
เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคมของทุกป และจะปลูกเฉพาะในเขตภาค 
เหน�อตอนบน 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร นาน 
พะเยา และแมฮองสอน เทานั้น นอกจากความผูกพันในเชิงวัฒนธรรมแลว 
ลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบระหวางหุบเขาที่สลับซับซอน เต็มไปดวยปาไม 
ที่อุดมสมบูรณของภาคเหน�อตอนบนยังเปนความจำเพาะเจาะจงที่ไดสรางให 
ขาวก่ำลานนาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวอยางที่เห็นในปจจุบัน ดวยวา เมื่อถึง 
เวลาหนาฝนน้ำจะพัดพาเอาแรธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน ตอขาวลงมา 
จากภูเขาสูพื้นนาที่เปนพื้นที่ปลูกขาวก่ำ

ของขาวก่ำลานนา

Geography of
Khao Kum Lanna

ลำปาง

แพร

พะเยา

นาน

ลำพูน

แมฮองสอน

เช�ยงราย

เช�ยงใหม

ลานนาเปนอาณาจักรโบราณ ปจจุบันแบงออกเปน 8 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดเชียงใหม ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน และ แมฮองสอน 
โดยแตละจังหวัดจะมีวัดที่สำคัญเปนสถานที่ทองเที่ยวหลักที่นักทองเที่ยว 
ควรไปสักการะ ไดแก วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม, วัดพระธาตุ 
หริภุญชัย จังหวัดลำพูน, วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, วัดพระสิงห 
จังหวัดเชียงราย, วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา, วัดพระธาตุชอแฮ  จังหวัดแพร, 
วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน และวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน 
เปนตน

Lanna is an ancient kingdom; today it is divided into 8 provinces in 
the north - Chiang mai, Lampun, Lampang, Chiang rai, Phayao, Phrae, 
Nan and Mae hong son. Each province has significant temple as a 
main tourist attraction where visitors should pay homage to. These 
temples include Wat Phra That Doi Suthep in Chiang mai,  Wat Phra 
That Hariphunchai in Lampun, Wat Phra That Lampang Luang in 
Lampang, Wat Phra Sing in Chiang rai, Wat Analayo in Phayao, Wat 
Phra That Cho Hae in Phrae, Wat Phra Than Chae Hang in Nan and 
Wat Phra That Doi Kong Mu in Mae Hong Son.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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Kohkret Pottery

เคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ดเคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด
Kohkret Pottery

Kohkret was formed when digging the cutoff canal 
from Chaophraya River at the end of Samkhok district 
down south to Chiang rak canal (now in Pathumthani 
province). The canal is 12 meters wide, 1,560 meters 
long and 3 meters deep with a peninsula. This new 
canal is called Kretnoi canal or Tretnoi canal. 

Strong current made the new canal expanded widely 
and formed Khokret as the present; it became one 
sub-dostrict of Pakkret district in Nonthaburi province. 
Kohkret is not only a cultural tourism spot but the 
pottery is also a famous product of Kohkret.

เคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Kohkret Pottery

Registration Number : GI 55100040

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100040

เคร�่องปนดินเผา

Pottery

รายการสินคา :

Catagory :

เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแมน้ำเจาพระยาตอน
ทายอำเภอสามโคกมาทางใตถึง คลองขวางเชียงราก (ปจจุบัน 
อยูในเขตจังหวัดปทุมธาน�) มีขนาดกวาง 6 วา ยาว 39 เสน 
ลึก 6 ศอก ตรงบริเวณสวนของแผนดินยื่นเปนแหลม โดย 
เรียกคลองที่ขุดขึ้นใหมน�้วา คลองลัดเกร็ดนอย หรือ คลอง 
เตร็ดนอย

จากกระแสน้ำที่เชี่ยวทำใหคลองที่ขุดขึ้นใหมนั้นขยายตัว
ออกกวางจนทำใหเกิดบริเวณเกาะเกร็ด ขึ้นในปจจุบันเปน 
ตำบลหนึ�งของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบงการ 
ปกครองออกเปน 7 หมู คือหมู 1 - หมู 7

เกาะเกร็ดไมไดเปนเพียงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
นอกจากประเพณ�สงกรานตของชาวมอญท่ีโดดเดนแลวเคร่ือง 
ปนดินเผายังเปนผลิตภัณฑท่ีข้ึนช่ือลือชาของเกาะเกร็ดอีกดวย
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ลักษณะเดนของเครื่องปนดินเผา คือ มีเน�้อแดง ไมมี 
การเผาเคลือบ ขอบปากของภาชนะเครื่องปนดินเผามี 
ลักษณะกลมกลึงราวกับกระบอกไมไผผา มีการตกแตง 
ลวดลายจากการกดดวยแมพิมพท่ีเรียกวา หนามทองหลาง 
หรือแกะสลักดวยมีดสลัก และไหลของภาชนะตองผายออก 
และเปนเสนโคงลาดลงมา เปนเครื่องปนดินเผาที่มีความ 
งดงาม

The remarkable feature of Kohkret pottery is red 
in texture, no baked and unglazed, the mouth of the 
earthenware is round as the cut bamboo tube,    
decorated by pressing a mold called Nam thong lang 
or crafted with knife. The shoulder must be broaden 
in curve down to the bottom which makes it a beautiful 
pottery. 

เคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด

Kohkret Pottery

The kiln is called Turtle’s back kiln but today they use 
Chinese kiln. The equipment used to make pottery of Mon 
people in Kohkret can be found in the local area such as 
molding equipment, rubbing tool and decorating tools are 
similar to other pottery equipment in general, except for 
the decorating tool which in the old days, Mon people used 
the thorn of Erythrina subumbrans (Wild Thong lang) to 
make pattern by pressing on the earthenware and used 
bamboo stick to draw pattern.

The potters who created Kohkret pottery have never 
learned from any institute but the knowledge has been 
passed from generation to generation as a community 
education, and many times that education institutes had to 
learn from them. 

เตาเผาดินนั้นเรียกวา เตาหลังเตา แตปจจุบันใชเตาจีน  
อุปกรณในการทำเครื ่องปนดินเผาของชาวมอญเกาะเกร็ด 
เปนอุปกรณท่ีหาไดในทองถิ�นมีหลายอยางต้ังแต อุปกรณในการ 
ขึ้นรูป ขัดผิว และตกแตงลวดลายซึ�งสวนใหญเหมือนอุปกรณ 
ในการทำภาชนะดินเผาทั�วไป อาจจะแตกตางจากแหลงผลิต 
เคร่ืองปนดินเผาท่ีอ่ืนๆ บางก็คืออุปกรณในการตกแตงลวดลาย 
ซึ�งชาวมอญเกาะเกร็ดตั้งแตครั้งโบราณนำเอาหนามทองหลาง
ปามาแกะเปนลายสวยงาม ใชเปนแมลายสำหรับกดลงบนผิว 
ภาชนะ และมีการใชไมไผในการขีดลายอีกดวย

ชางปนที่สรางสรรคผลงานเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดนั้น 
ไมไดผานสถาบันการศึกษาใดๆ หากแตเปนการถายทอดจาก 
รุนสูรุน เปนการศึกษาในชุมชน ซึ�งหลายครั้งสถาบันการศึกษา 
ที่มีชื่อเสียงตองมาศึกษาเรียนรูที่น��
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Kohkret Pottery has been for more than two hundred 
years. The evidence showed that people has inherited 
from their ancestors. The origin of Kohkret Pottery is from 
Mon people who migrated from Saterm to live in Kohkret 
since 2317 B.E. when King Taksin established Thonburi, 
He allowed Mon people to settle in Kohkret. Mon people 
have talent in making pottery since they lived in Mon. 

Mostly they made their own pottery for household uses. 
When they moved to Kohkret where there are plenty of 
resources to make pottery, so they continue to make 
pottery for their own uses. Later on some people started to 
sell their pottery and there is demand in the market, then 
they started to make the pottery for commercial purpose. 
Since that the families in Kohkreat have grown.

เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด (Kohkret Pottery) มีอายุยาว 
นานสองรอยกวาป ปรากฏหลักฐานการทำสืบทอดกันมาตั้งแต 
บรรพบุรุษ ตนกำเนิดเครื่องปนดินเผาของเกาะเกร็ดนั้นเปน 
ของชาวมอญจากเมืองสะเทิม ที่อพยพมาอาศัยอยูบริเวณ 
เกาะเกร็ดตั้งแต พ.ศ. 2317 เมื่อครั้งที่พระเจาตากสินมหาราช 
ตั้งกรุงธนบุรี พระองคโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญเขามาตั้ง 
ถิ�นฐานอยูในบริเวณเกาะเกร็ด ชาวมอญเปนกลุมคนที่มีความ 
สามารถในดานการสรางสรรคผลงานเครื่องปนดินเผาอยูแลว

ตั้งแตครั้งอาศัยอยูเมืองมอญ โดยสวนมากจะปนใชเองภายใน 
ครัวเรือน เชน โอง ไห ครก หมอ เปนตน เมื่อไดเขามา 
อาศัยอยูในพื้นที่เกาะเกร็ดซึ�งเปนแหลงดินที่ดีสำหรับการทำ 
เครื่องปนดินเผา จึงไดมีการทำเครื่องปนดินเผาอยางตอเน��อง 
จากเดิมที่ผลิตเพื่อใชเองภายในครัวเรือน เริ�มมีผูสนใจนำไป 
ขายและเปนที่ตองการของทองตลาด จึงไดเริ�มมีการผลิตเพื่อ 
การคาขาย ครอบครัวชาวเกาะเกร็ดจึงไดขยายขึ้น 

เคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด

History of
Kohkret Pottery
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เกาะเกร็ดมีประเพณ�และวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ�น เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจและแหลงเรียนรู 
เชิงวัฒนธรรมของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเพณ�ประจำป 
ที่โดดเดนไดแก ประเพณ�สงกรานตของชาวมอญ นอกจากน�้ 
เกาะเกร็ดยังมีวัดที ่เกาแกอีกหลายแหงที ่เปนโบราณสถาน  
เครื่องปนดินเผาจึงไมไดเปนแคเครื่องปนดินเผา แตเปน “วัตถุ 
ทางวัฒนธรรม” คือผลึกของความรูและภูมิปญญาที่ชวยสงเสริม

ของเคร�่องปนดินเผาเกาะเกร็ด

Cultural indication of Kohkret Pottery

Kohkret has notable and unique tradition and culture. It 
is a recreation area for Bangkok and its suburb people. The 
famous annual tradition is Mon’s Songkran festival. More-
over, Kohkret has many ancient temples, so the pottery is 
not just pottery but it is also the cultural object. Kohkret 
Pottery is the crystal of knowledge and wisdom that helps 

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร
Geographical Indication

As Kohkret was the area on the curve of Chaophraya 
River before turning into a junction when the canal was 
built, that is why sediment from Chaophraya river had piled 
up on Kohkret area and made the soil suitable to create 
pottery products. The clay that is suitable for pottery must 
be fine in texture, no weed or grit mixed, with thickness, 
cream or yellowish colour and must not be too dark,and 
the texture is firm enough to be molded.

เน��องจากบริเวณเกาะเกร็ดเปนพื้นที่ทางโคงของแมน้ำเจา
พระยา กอนจะกลายมาเปนทางแยกเมื่อขุดคลองเพิ�ม ทำให 
ตะกอนดินโคลนจากแมน้ำเจาพระยามาทับถมกันอยางมากมาย
บริเวณเกาะเกร็ด ทำใหดินมีความเหมาะสมกับการสรางสรรค 
ผลงานเคร่ืองปนดินเผา ซึ�งดินท่ีใชปนน้ันจะตองเปนดินเหน�ยว 
ที่มีเน�้อละเอียด ไมมีวัชพืช หรือกรวดทรายปน มีความเหน�ยว 
ดินมีสีนวลหรือปนเหลืองหรือไมมีสีดำจนเกินไป เน�้อดินจับกัน 
แนนเปนกอนไมรวนซุย 
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Cultural indication of Kohkret Pottery

Kohkret has notable and unique tradition and culture. It 
is a recreation area for Bangkok and its suburb people. The 
famous annual tradition is Mon’s Songkran festival. More-
over, Kohkret has many ancient temples, so the pottery is 
not just pottery but it is also the cultural object. Kohkret 
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การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีความยั�งยืน ผูที่เขามาเรียนรู 
กระบวนการในการผลิตเครื่องปนดินเผาก็ถือโอกาสมาทองเที่ยว
เกาะเกร็ด ผูที่มาทองเที่ยวเกราะเกร็ดก็ไดมาเรียนรูกระบวนการ 
ในการสรางสรรคเครื่องปนดินเผาดวย สองสิ�งน�้ชวยสงเสริม 
ความยั�งยืนและคุณคาซึ�งกันและกัน 

to promote the sustainable cultural tourism. Visitors who 
come to learn the process of making pottery can also go 
sightseeing around Kohkret, the tourists who come for 
sightseeing can also learn about the pottery. These two 
activities help promote and support the perpetuity and 
value for each other. 

แผนที่จังหวัดนนทบุร�

อ.ไทรนอย
Sai Noi

อ.บางบัวทอง
Bang Bua Thong

จ.ปทุมธานี
Pathum Thani

จ.พระนครศร�อยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya

จ.นครปฐม
Nakhon Pathom

กรุงเทพฯ
Bangkok

อ.ปากเกร็ด
Pak Kret

อ.บางใหญ
Bang Yai

อ.บางกรวย
Bang Kruai

อ.เมืองนนทบุร�
Amphoe Mueang 
Nonthaburi

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ผลิตในเขต อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Scope of Geographical area
Produced in Pakkred district, Nonthaburi province

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
สถานที่ที่มีประวัติศาสตรเครื่องปนดินเผามายาวนาน มีวัดมากมายใหไหว 
พระทำบุญ สามารถเที่ยวชมและทดลองทำเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด 
ที่มีชื่อเสียง รวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่สวยงามและ 
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเกาะเกร็ด สามารถเชาจักรยานปนเท่ียวชม 
บานเรือนและวิถีชีวิตชาวมอญท่ียังคงเอกลักษณเฉพาะตัว

The Cultural tourist attraction in Kohkret, Pakkret, Nonthaburi 
province is a place with a long history in pottery and many temples 
for making merit. You can take a tour and try to make the famous 
Kohkret pottery, and also shop for pottery products which are 
uniquely beautiful, and can rent a bicycle to see the houses and 
Mon’s way of life.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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กระทอนหอบางกราง

When thinking of Nonthaburi’s fruit, definitely that many people would 
think of “Nont Durian” but Nonthaburi doesn’t have only durians. Santol is 
one of famous fruits from Nonthaburi, especially “Kathon-Hor-Bangkrang”

เมื่อเอยถึงผลไมเมืองนนท แนนอนวาหลายคนมีจินตนาการถึง “ทุเร�ยนนนท” 
แตเมืองนนท ไมไดมีดีแคทุเร�ยนนนทเทานั้น กระทอนก็เปนผลไมที่ข�้นชื่อลือชา 
อีกอยางหนึ่งของเมืองนนท โดยเฉพาะ “กระทอนหอบางกราง”
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Santol is a tropical fruit grown in Southeast Asia.      
It is a common fruit in Thailand, there are only a few 
provinces that grow for commercial purpose. The area 
that can grow santol with outstanding flavor is Bang 
Krang district, Muang, Nonthaburi province.

กำเนิดกระทอนหอบางกราง
History of Kathon-Hor-Bangkrang

กระทอนเปนพ�ชในเขตรอนชื้น พบไดในเขตเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตเทานั้น ในประเทศไทยพบวามีการปลูกทั่วไป สวนการ 
ปลูกในเชิงเศรษฐกิจนั้นมีเพ�ยงไมกี่จังหวัด สำหรับแหลงที่ปลูก 
กระทอนที่ ไดรสชาติโดดเดนกวาที ่อื ่นคือที่ตำบลบางกราง 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร�

กระทอนท่ีปลูกในตำบลบางกรางน้ัน มีความโดดเดนมากกวา 
ที่อื่นคือ การถนอมผลกระทอนขณะยังอยูที่ตนดวยวิธีการหอ 
เพื่อปองกันศัตรูพืช กระทอนเริ�มเปนที่รูจักในสังคมวงกวาง 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครั้งเมื่อ 
พระองคทรงเสด็จประพาสคลองบางกอกนอย พระองคไดทรง 
แวะสวนผลไมของนายบุตร ทองแยม ซึ�งอยูที่หมู 6 ตำบล 
บางกราง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายบุตรผูเปนเจาของ 
สวนจึงไดถวายกระทอนแดพระองค นับตั้งแตนั้นเปนตนมาจึง 
เปนที่เรียกขานกันวา “กระทอนหอบางกราง” เพราะในสมัยนั้น 
กรรมวิธีการหอผลไมเพ่ือปองกันศัตรูพืชน� ้ พบไดเฉพาะท่ีตำบล 
บางกรางเทานั้น

Santol grown in Bang Krang has special treatment 
different from other places by wrapping the fruits while 
they are still on the tree in order to prevent the pests. 
Santol has become well-known in the society since the 
reign of King Rama V. The King visited Bang kok noi canel 
and its neighboring communities; He also visited an 
orchard of Mr. Butra Thongyam who lived in Moo 6, Bang 
Krang district in Nonthaburi province. Mr. Butra then 
presented his santols to the King, since that the fruit was 
called “Kathon-Hor-Bangkrang” because in that time, the 
fruit wrappring method to prevent the pests could be found 
only in Bang Krang.
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“กระทอนหอบางกราง” มีรสชาติความหวานที่โดดเดนกวา 
กระทอนจากแหลงปลูกอ่ืนๆ แมวาลูกจะเล็ก แตความหวานฉ่ำท่ีเปน 
ลักษณะเดนน�้เองที่ทำใหกระทอนหอบางกรางมีคุณลักษณะเฉพาะ
และมีช่ือเสียง อันทำใหเกิดการเพิ�มมูลคาแกสินคา ความหวานฉ่ำ 
ของกระทอนหอบางกรางท่ีล้ินเราสัมผัสน้ัน อาจทำใหเราจินตนาการ 
ถึงความเขียว ขจีและสงบรมเย็นของสวนกระทอน นอกจากน�แ้ลว 
ภูมิปญญาที่ชาวบางกรางสะสมมาในฐานะชาวสวนที่มีวิธีการดูแล
ผลไมดวยการหอผลกระทอนเพื่อปองกันศัตรูพืช สงผลใหกระทอน 
หอบางกรางมีชื่อเสียงในดานปลอดภัยและดีตอสุขภาพ เน��องจาก 
ปลอดสารเคมี

 “Kathon-Hor-Bangkrang” has prominent sweetness 
more than santol from other areas, even though the size is 
small but the sweet and juicy taste is the specification that 
made Kathon-Hor-Bangkrang unique and famous and 
increase in value. The sweetness of Kathon-Hor-Bangkrang 
that you taste may remind you of the greenery and tranquil 
orchard. Moreover, the folk wisdom of Bang Krang people as 
gardeners who know how to treat their fruits by wrapping it to 
prevent the pests has made Kathon-Hor-Bangkrang be 
renowned in safety and healthy and organic fruit. 

ความโดดเดน ของกระทอนหอบางกราง

“แมวาลูกจะเล็ก 

แตความหวานฉ่ำที่โดดกวา 

กระทอนที่ปลุกจากแหลงอื่น” จังหวัดนนทบุรี มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
แตฤดูหนาวมีระยะเวลาที่สั้นมาก ดวยความที่เปนเมืองเขตรอน 
จึงทำใหผลไมเขตรอนเชนกระทอนเติบโตไดเปนอยางดี  รวมทั้ง 
สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ เพราะเปนดินตะกอนปากแมน้ำ 
และทรัพยากรแหลงน้ำที่อุดมสมบูรณ ดังจะเห็นไดจากคลอง 
นอยใหญที่ตัดลัดเลาะไปตามสวนผลไมนั้น ตางก็เปนปจจัยสำคัญ 
ตอการผลิตกระทอนหอบางกรางเชนเดียวกัน

Nonthaburi has 3 seasons - summer, rainy and cool 
season but the cool season is very short. Located in tropical 
area, it helps tropical fruits such as santol to grow very well, 
combined with fertilized soil in the delta area, and plentiful of 
water resource as you can see from the canals run through 
the orchards. Those are the important factors to santol 
production.

สภาพดิน ฟา
และอากาศ

Climate Condition

Specification of Kathon-Hor-Bangkrang
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ถึงความเขียว ขจีและสงบรมเย็นของสวนกระทอน นอกจากน�แ้ลว 
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โดยเฉพาะที่ตำบลบางกรางนั้นมีลักษณะเปนเกาะ เน��องจากมี 
คลองบางกอกนอยและคลองบางใหญลอมรอบอยู  ดินตะกอน 
ปากแมน้ำจึงมีความเขมขนของสารอาหารที่ผลไมตองการแต 
อากาศที่รอนในชวงเดือนมกราคมอาจสงผลตอการออกดอกของ 
ตนกระทอน  เพราะกระทอนตองการอากาศหนาวประมาณ 2 - 4 
อาทิตย เพื่อเปนปจจัยใหกระทอนออกดอกมาก หลังจากนั้น 
กระทอนก็ออกผลจึงทำการหอดวยกระดาษ พอถึงเดือนพฤษภาคม 
หรือมิถุนายน ก็สามารถเก็บผลที่สุกได จากนั้นก็พักตน เมื่อถึง 
เดือนธันวาคม จึงเปนชวงระยะเวลาที่ตองใหน้ำตนกระทอน แต 
บางกรางก็ไมมีปญหาเรื่องน้ำเพราะมีน้ำในทองรองตลอดป

ตลาดน้ำไทรนอย อำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปดเฉพาะ 
วันเสาร อาทิตย เวลา 8.00 - 17.00 น. เปนสถานที่ทองเที่ยว 
ที่สามารถเลือกซื้อผักผลไมสดๆ ตรงจากสวน ปลอดสารพิษ 
และมีรสชาติอรอย นอกจากน�้ยังสามารถนั�งเรือลัดเลาะตาม 
คลองนอยใหญชมวิถีชีวิต และสวนผลไมของชาวจังหวัดนนทบุรี 
ที่เปนธรรมชาติและบริสุทธิ์

Sai Noi Floating Market, Amphoe Sai Noi, Nonthaburi 
Province is opened on week-end from 8.00 a.m. to 17.00 
p.m. It is a tourist attraction where we can buy fresh and 
organic vegetables and fruits and also take a boat for 
sight-seeing to see cultural lifestyle and fruit orchards of 
Nonthaburi people.

Especially Bang Krang is an island surrounded by 
Bangkok Noi and Bangkok Yai, alluvial soil in the delta 
has plentiful nutrient for the fruits. The hot weather 
during January may affect flowering and fruit bearing 
because santol requires cool weather about 2 - 4 
weeks to bloom. Once santol bears fruits, it’s time to 
wrap the fruits with paper. The harvest is around May 
and June, and then it is the resting time for the trees. 
In December, it’s time to water the santol trees but 
Bang Krang has no problem with water because there 
are water in the canals all year long.

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขต 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี ไดแก อำเภอเมือง 

อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ 
อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรนอย

Scope of Geographical area
Grown in 6 districts of Nonthaburi include Muang, Bang Kruay, 

Pak Kred, Bang Yai, Bang Bua Thong and Sai Noi district.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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ทุเร�ยนนนท
Nont Durian

ทุเร�ยนนนท

ทุเร�ยนนนท (Nont Durian) หร�อทุเร�ยนเมืองนนทบุร� นั้นไมไดมีความพ�เศษ แคพันธุ 
กานยาวเทานั้น แตยังมีพันธุเกาแกโบราณอีกหลายพันธุที่มีความพ�เศษ โดดเดนไมแพกัน

For Nont Durian or Durian of Nonthaburi province, Kan yao variety is a special 
and famous one. However, there are many other old varieties of durian which are 
as famous as Kan yao as well.

พันธุแรก แนนอนวาตองเปน “กานยาว” ความ 
โดดเดนของกานยาวอยูที่หวานไมมาก มันไมมาก 
รสชาติกลมกลอมกำลังดี เน�้อเปนสีครีมและมีลักษณะ 
ละเอียดคลายกับครีม ไมมีเสนใย และถาเปนกานยาว 
เมืองนนทแท เวลาหยิบเน�้อจะไมยุยเลอะมือ เพราะจะมี 
เยื่อบางๆ หุมไว พันธุตอมาคือ “หมอนทอง” ถือวาเปน 
ทุเรียนพันธุเศรษฐกิจ โดยแท เพราะจังหวัดอื่นๆ ที่ปลูก 

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Nont Durian

Registration Number : GI 55100042

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100042

ทุเร�ยน

Durian

รายการสินคา :

Catagory :

The fist variety is definitely “Kan yao” which 
has a special characteristics, that is, it is not too 
creamy mellow flavor, cream color, and no fiber. 
The texture of real Nont Durian is not be friable 
when picking up because the pulp is covered by 
thin tissue.
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The next variety is ‘Mon Thong’ which is considered a 
real commercial variety. Though durians can be grown in 
other provinces, However, Mon Thong from Nonthaburi is 
different as the shape of Mon Thong is long and cannot be 
put it up, but lie it down. When lying down, the durian looks 
like a pillow. The scent is not strong as other Mon thong 
durians, and the flavor is creamier than durians from other 
places.

The third variety is durian in the “Kob” family which will 
be mentioned is durian “Kob mae tao”. This variety of durian 
was Somdet Buddhacharn Toh Phomarangsi’s favourite. It 
has high level of creamy and sweet taste with strong scent, 
nowadays no one grow this durian anymore, and it is now 
under restoring the variety.

The forth variety is ‘Thong yoi’ which is considered the 
mother of durians. Its texture has darker colour than other 
varieties, similar to champak flower, fine texture with sweet 
and creamy flavor but it has different scent because Thong 
yoi contains more sulphur than other varieties. It is a very old 
variety over hundred years. It was popular in the old days but 
now it is under restoring the variety condition.

Aside from these 4 varieties of Nont durians, there is 
another variety that is now famous, Med nai yai prang and 
Yum ma wad.

ทุเรียนก็ปลูกกันทั�วไป แตหมอนทองเมืองนนทจะตางจากหมอนทอง 
ที่อื่น คือรูปทรงของลูกหมอนทองนั้นจะยาว ไมสามารถตั้งได 
ตองวางนอนเทานั้นเมื่อวางนอนแลวรูปทรงของหมอนทองจะ 
กลมยาวเหมือนหมอน กลิ�นจะไมแรงเหมือนหมอนทองท่ีปลูกจาก 
แหลงอื่น รสชาติจะมีความมันที่โดดเดนกวาหมอนทองที่ปลูกจาก 
แหลงอื่นๆ

พันธุที่สามคือ ทุเรียนในตระกูล “กบ” ในที่น�้จะกลาวถึง 
ทุเรียนพันธุ “กบแมเฒา” ซึ�งเปนทุเรียนพันธุที่สมเด็จพุฒาจารย 
โต พรหมรังสี โปรดมาก รสชาติจะมีระดับความมันและหวานสูง 
มาก มีกลิ�นแรงมาก ปจจุบันไมมีใครปลูกแลว อยูในสภาวะที่ 
กำลังฟนฟูพันธุ

พันธุที่สี่คือ “ทองยอย” ถือวาเปนมารดาของทุเรียนโบราณ 
ทั้งหลาย เน�้อของทองยอยจะมีความเขมกวาทุเรียนพันธุอื่นๆ 
สีคลายกับดอกจำปา เน�้อละเอียด รสชาติหวานมัน แตกลิ�นจะ 
แปลกกวาทุเรียนพันธุอื่น เพราะทองยอยจะมีกำมะถันมากกวา 
ทุเรียนพันธุอ่ืนๆ เปนทุเรียนพันธุโบราณยาวนานกวารอยป ในอดีต 
เปนที่นิยมมาก แตปจจุบันกำลังอยูในสภาวะฟนฟูสายพันธุ 

นอกจากทุเรียนนนทท้ัง 4 สายพันธุแลว ยังมีอีกหนึ�งสายพันธุ 
ที่กำลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน นั�นคือ “เม็ดในยายปราง” 
และ “ย่ำมะหวาด”

กานยาว หมอนทอง กบแมเฒา ทองยอย ย่ำมะวาด
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Nont durian has various varieties, there were 200-300 varieties 
found in the past and grown in over 10,000 rai. After the major flood 3 
times, the area of durian orchard in Nonthaburi was down to 3,000 rai 
and now is down to 15 rai only. The number of varieties is less which 
before the flood in 2011, Nont durian has about 100 varieties.

ทุเรียนนนท นั้นมีความหลากหลายทางสายพันธุเปนอยางมาก ในอดีต 
พบมากถึง 200 - 300 กวาสายพันธุ มีการปลูกมากถึง 10,000 ไร หลังจาก 
ผานเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญมาสามครั้ง พื้นที่การปลูกทุเรียนของจังหวัด 
นนทบุรีก็ลดนอยลงไปเหลือ 3,000 ไร จนปจจุบันเหลือแค 15 ไร 
ความหลากหลายของสายพันธุก็พลอยลดนอยลงไป ซึ�งกอนอุทกภัย พ.ศ. 2554  
มีทุเรียนนนทเหลืออยูกวารอยสายพันธุ

 

ประวัติศาสตรทุเร�ยนแหงนนทบุร�
History of Nont durian

Nont durian has a long history. If the current orchard owner is 40-50 
years old, that means his family has grown durian for 4-5 generations. If 
asking old people about how long Nont durian has been grown, they will say 
“I saw durian trees since I was born”. If doing historical research in written 
document, there was a note about Nont durian first in 2397 B.E. by Phraya 
Pongsavisuthathibodhi (Soon Sundaravej), the personal doctor of King 
Mongkut. 

ทุเรียนนนท เปนทุเรียนที่มีประวัติศาสตรยาวนาน หากเจาของสวนอายุใน 
ปจจุบัน 40 - 50 ป นั้นก็หมายความวา ตระกูลของเขาไดปลูกทุเรียน มาแลว      
4 - 5 รุนอายุคน หากไปถาม อายุคนเกาคนแก รุนปูยา ตายาย วา ทุเรียนนนท 
มีการปลูกมานานหรือยัง คนรุนดังกลาวก็จะตอบวา “เกิดมาก็เห็นปาทุเรียนอยูแลว” 
หากสืบสาวในเชิงประวัติศาสตรลายลักษณอักษร ปรากฏวา มีบันทึกเกี่ยวกับ 
ทุเรียนนนท ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2397 โดยมหาเสวกมนตรี พระยาแพทย 
พงศาวิสุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช) แพทยประจำพระองคของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว



  
  

  
  

 5
9-

60

Nont durian has various varieties, there were 200-300 varieties 
found in the past and grown in over 10,000 rai. After the major flood 3 
times, the area of durian orchard in Nonthaburi was down to 3,000 rai 
and now is down to 15 rai only. The number of varieties is less which 
before the flood in 2011, Nont durian has about 100 varieties.

ทุเรียนนนท นั้นมีความหลากหลายทางสายพันธุเปนอยางมาก ในอดีต 
พบมากถึง 200 - 300 กวาสายพันธุ มีการปลูกมากถึง 10,000 ไร หลังจาก 
ผานเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญมาสามครั้ง พื้นที่การปลูกทุเรียนของจังหวัด 
นนทบุรีก็ลดนอยลงไปเหลือ 3,000 ไร จนปจจุบันเหลือแค 15 ไร 
ความหลากหลายของสายพันธุก็พลอยลดนอยลงไป ซึ�งกอนอุทกภัย พ.ศ. 2554  
มีทุเรียนนนทเหลืออยูกวารอยสายพันธุ

 

ประวัติศาสตรทุเร�ยนแหงนนทบุร�
History of Nont durian

Nont durian has a long history. If the current orchard owner is 40-50 
years old, that means his family has grown durian for 4-5 generations. If 
asking old people about how long Nont durian has been grown, they will say 
“I saw durian trees since I was born”. If doing historical research in written 
document, there was a note about Nont durian first in 2397 B.E. by Phraya 
Pongsavisuthathibodhi (Soon Sundaravej), the personal doctor of King 
Mongkut. 

ทุเรียนนนท เปนทุเรียนที่มีประวัติศาสตรยาวนาน หากเจาของสวนอายุใน 
ปจจุบัน 40 - 50 ป นั้นก็หมายความวา ตระกูลของเขาไดปลูกทุเรียน มาแลว      
4 - 5 รุนอายุคน หากไปถาม อายุคนเกาคนแก รุนปูยา ตายาย วา ทุเรียนนนท 
มีการปลูกมานานหรือยัง คนรุนดังกลาวก็จะตอบวา “เกิดมาก็เห็นปาทุเรียนอยูแลว” 
หากสืบสาวในเชิงประวัติศาสตรลายลักษณอักษร ปรากฏวา มีบันทึกเกี่ยวกับ 
ทุเรียนนนท ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2397 โดยมหาเสวกมนตรี พระยาแพทย 
พงศาวิสุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช) แพทยประจำพระองคของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว



ดินฟาอากาศ ของทุเร�ยนนนท

Nonthaburi has the same climate as general tropical 
weather which has 3 seasons - summer, rainy and cool 
season. The cool season is very short and as it is in 
tropical zone, it helps durian and other fruits to grow 
very well. Other factor that is important to the growth of 
fruit is fertile soil because it is alluvial soil on the mouth 
of a river. Nonthaburi is rich in water resource from 
many canals that run through the orchards and this is 
the reason why Nont durian is outstanding and unique.

Climate of Nont Durian
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จังหวัดนนทบุรีมีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับเขตรอนชื้น
ทั�วๆ ไป กลาวคือ หนึ�งปจะมี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน 
และฤดูหนาว ชวงฤดูหนาวมีระยะเวลาที่สั้นมาก ดวยความที่ 
เปนเมืองเขตรอน จึงทำใหทุเรียนและผลไมชนิดอ่ืนเจริญเติบโต 
ไดเปนอยางดี และอีกปจจัยที่สำคัญตอการเจริญเติบโตของ 
ผลไม คือ สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณมาก เพราะเปน 
ดินตะกอนปากแมน้ำ และจังหวัดนนทบุรีมีทรัพยากรน้ำ ที่อุดม 
สมบูรณ เห็นไดจากคลองนอยใหญท่ีตัดลัดเลาะไปตามสวนผลไม 
และน��เองที่ทำใหทุเรียนนนทมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ 
เฉพาะตัว
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อ.ไทรนอย
Sai Noi

อ.บางบัวทอง
Bang Bua Thong

จ.ปทุมธานี
Pathum Thani

จ.พระนครศร�อยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya

จ.นครปฐม
Nakhon Pathom

กรุงเทพฯ  Bangkok

อ.ปากเกร็ด
Pak Kret

อ.บางใหญ
Bang Yai

อ.บางกรวย
Bang Kruai

อ.เมืองนนทบุร�
Amphoe Mueang 
Nonthaburi

แผนที่จังหวัดนนทบุร�แผนที่จังหวัดนนทบุร�
วัฒนธรรมในกระบวนการปลูกและดูแลที่ถายทอดมาจาก 

ปูยา ตายาย ก็เปนปจจัยที่สำคัญของทุเรียนนนท การดูแล 
อยางเอาใจใสตั้งแต การอนุบาลไปจนถึงการเก็บลูกทุเรียน 
เจาของสวนทำเองทุกขั้นตอนอยางเอาใจใส เพื่อคุณภาพของ 
ทุเรียนแตละลูก ดังนั้น ทุเรียนนนทจึงไมตางอะไรจาก 
“งานศิลปะ”

ตลาดน้ำบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปนตลาดที่ 
เต็มไปดวยสีสันของตลาดน้ำที่ยังคงมีชีวิต ไมไดปรุงแตงแตอยางใด ตลาด 
จะเริ�มตั้งแต 6.00 น. - 8.00 น. ชาวสวนจะนำผลไมบรรทุกเรือมาขาย 
บริเวณตลาด ตอนเชาจะสามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวสวน วัฒนธรรมการ 
ตักบาตรทางเรือ

Bang Ku wiang floating market in Bang Gruay district, Nonthaburi 
province is a colourful and lively market with real actions. The market 
starts from 6.00 - 8.00 am. The orchardists bring their fruits to the 
market by boat in the morning. We can see the lifestyle of orchardists 
and people living by river, including the culture of alms giving to the 
monk travelling on boat.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attractionทุเร�ยนคือศิลปะ

Durian is art
The culture of growing process that was passed from 

the ancestors is one important factor of Nont durian. The 
well treatment from nursing to harvesting, it is all done by 
the orchard owner with care. This is for the best quality of 
each durian, so Nont durian is no different than a “Master 
piece”

  
  

  
  

 6
3-

64

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขต 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี ไดแก อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย 

อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ อำเภอบางบัวทอง และ อำเภอไทรนอย
Scope of Geographical area

Grown in 6 districts of Nonthaburi province - Muang, Bang kruay, 
Pakkret, Bangyai, Bangbuathong and Sai noi district.
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starts from 6.00 - 8.00 am. The orchardists bring their fruits to the 
market by boat in the morning. We can see the lifestyle of orchardists 
and people living by river, including the culture of alms giving to the 
monk travelling on boat.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attractionทุเร�ยนคือศิลปะ

Durian is art
The culture of growing process that was passed from 

the ancestors is one important factor of Nont durian. The 
well treatment from nursing to harvesting, it is all done by 
the orchard owner with care. This is for the best quality of 
each durian, so Nont durian is no different than a “Master 
piece”
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ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขต 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี ไดแก อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย 

อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ อำเภอบางบัวทอง และ อำเภอไทรนอย
Scope of Geographical area

Grown in 6 districts of Nonthaburi province - Muang, Bang kruay, 
Pakkret, Bangyai, Bangbuathong and Sai noi district.



ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม
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ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Kom Lychee

“City of Hoi Lot, Top Lychee, King Rama II Memorial Park, the Mae Klong River, 
and Luangpho Ban Laem” is the slogan of Samutsongkhram province, Samutsongkhram 
is the city of three water - salt water, brackish water and fresh water. From the 
slogan, Samutsongkhram is a province rich in legends and tales through literatures 
and famous folk songs.

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ�นจี่ มีอุทยาน ร.2 แมกลองไหลผาน นมัสการหลวงพอบานแหลม” 
คือคำขวัญของจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ กลาวคือน้ำเค็ม น้ำกรอย และน้ำจืด 
หากสังเกตจากคำขวัญของจังหวัด จะเห็นวาสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่เต็มไปดวยตำนาน และ 
เร�่องเลา ไมวาจะผานวรรณกรรม เพลงลูกทุงที่โดงดัง

สมุทรสงคราม

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Samutsongkhram Kom Lychee 

Registration Number : GI 55100043

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100043

ลิ้นจ�่

Lychee

รายการสินคา :

Catagory :

ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Kom Lychee



ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

  
  

  
  

 6
5-

66

ลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม
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ลิ้นจี่คอมสมุทรสงคราม (Samutsongkhram Kom 
Lychee) คือลิ้นจี่พันธุคอม หรือหอมลำเจียก ลูกขนาดเล็ก 
แหง ไมฉ่ำ น้ำเหมือนล้ินจ่ีพันธุอ่ืน แตมีรสชาติหวานอรอย 
นอกจากรสชาติที่โดดเดนเปนเอกลักษณแลว พันธุคอม 
ยังยึดโยง อยูกับสภาพพื้นดินฟาอากาศของสมุทรสงคราม 
เน��องจากพันธุน�้เมื่อนำไปปลูกที่อื่นจะไมออกลูก ดังกรณ� 
ที่ชาวสวน ลิ้นจี่นำลิ้นจี่พันธุคอมไปปลูกที่จังหวัดเชียงใหม 
ปรากฏวา ตนสูงใหญแข็งแรง เวลาผานไปเปนสิบปก็ไม 
ปรากฏวา ลิ้นจี่พันธุคอมตนดังกลาวจะออกลูก ในทาง 
ตรงกันขาม ชาวสวนท่ีสมุทรสงครามนำล้ินจ่ีพันธุจักรพรรด์ิ 
มาปลูกท่ีสมุทรสงครามก็ไมออกลูกเหมือนกัน ดังน้ัน จะเห็น 
วาลิ้นจี่พันธุคอมจึงเปนลิ้นจี่เฉพาะถิ�นของสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Kom Lychee or Hom lamjiak 
is small, dry and not juicy as other varieties but 
sweet and delicious. Beside from outstanding and 
unique flavor, Kom lychee is also bonded to the 
climate of Samutsongkhram. This type of lychee will 
not yield when grown in other areas. Some lychee 
orchardists brought Kom lychee to grow in Chiang 
mai province, after 10 years the tree was big and 
strong but the lychee never bear fruits. On the other 
hand, Samutsongkhram orchardist tried to grow 
Chakrapat lychee in Samutsongkhram, and it never 
bear fruit either. So the Kom lychee is a local fruit of 
Samutsongkhram.

The origin of Bangkok cultural arts through the royal 
biography of King Rama II, and definitely now when 
mentioning “Amphawa”, a famous retro cultural tourist spot, 
everyone knows about it. But there is another interesting 
thing in Samutsongkhram, it is fruit, especially the Lychee. 
Samutsongkhram is not a province in cool climate which is 
suitable for lychee but lychee has become a signature of 
Samutsongkhram

ตนกำเนิดศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ผานพระราช 
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และแนนอน 
ในปจจุบัน เมื่อเอยถึง “อัมพวา” แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แนวยอนยุคท่ีสุดแสนจะโดงดัง ยอมไมมีใครไมรูจัก แตอีกสิ�งหนึ�ง 
ท่ีนาสะดุดความสนใจคือผลไม โดยเฉพาะล้ินจ่ี ท้ังท่ีสมุทรสงคราม 
ไมใชจังหวัดในเขตหนาว ซึ�งเปนสภาพอากาศที่ลิ้นจี่ ผลิตดอก 
ออกผลไดดี แตลิ้นจี่ก็ถูกยกเปนหนึ�งในเอกลักษณของจังหวัด 
สมุทรสงคราม

ลิ้นจ�่แหงสมุทรสงคราม Lychee of Samutsongkhram
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จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทั�วไปเปนที่ราบลุม มีแมน้ำแมกลอง 
ไหลผานตอนกลางของพื้นที่ตามแนวเหน�อ - ใต ผานอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา 
สูอาวไทยท่ีบริเวณปากแมน้ำในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม บริเวณพ้ืนท่ีชายฝงทะเลของ 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวฝงทะเลประมาณ 23 กิโลเมตร สวนใหญพื้นที่เกือบ 
ทั้งหมดของจังหวัดเปนที่ราบชายฝงที่มีความลาดเอียงนอยกวา 1 เปอรเซ็นตไปทาง 
ชายฝงทะเล มีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมตอกันเปนโครงขายทั�วพื้นที่ 338 คลอง 
คลองเหลาน�้ทำหนาที่ระบายน้ำ ระหวางพื้นที่สวนบนกับฝงทะเล ดินมีสภาพเปนกรด 
เล็กนอยจนถึงเปนดางปานกลาง มีความอุดมสมบูรณปานกลางจนถึงสูง เน��องจากมีแรธาตุ 
ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมอยูสูง

Samutsongkhram geography - Most of the area is the plain with Mae Klong 
River run through the middle of its area from north to south, through Bang kon tee 
and Amphawa to the Gulf of Thailand at the mouth of the river in Muang district, 
Samutsongkhram. The coast area of Samutsongkhram iss about 23 kilometers 
long, most of the area of the province is coastal plain with less than 1 percent of 
slope, medium to high fertile soil with high level of phosphorus and potassium.

The origin of the famous Samutsongkhram Kom lychee began in Kwae om 
sub-district in Amphawa. The first person who grew it was Mr. Ti Meegaewgunchorn, 
an orchardist. He brought the seeds from Trok Chan, Yannawa, Bnagkok 
around 2397 B.E. It turned out that his lychee yielded within the first 3 years. It 
bear so many fruits in bright red colour and sweet. It was called “E Kom” 
because the tree is not so tall and is bush-like, later the word ‘E’ was cut, used 
only ‘Kom’. This is the origin of the famous “Samutsongkhram Kom Lychee”. 
Every year, Samutsongkhram province will hold a fair “Lychee day and tidbits 
of Mae Klong city”

ตนกำเนิดลิ้นจี่คอมสมุทรสงครามที่โดงดังเริ�มตนขึ้น ณ ตำบล แควออม อำเภอ  
อัมพวา ผูนำมาปลูกคนแรกคือ นายติ มีแกวกุญชร อาชีพชาวสวน โดยนำเมล็ดพันธุ 
มาจาก ตรอกจันทร ยานนาวา บางกอก ประมาณป พ.ศ. 2397 ปรากฏวา 
ใหผลเร็วภายใน 3 ป ผลดกเต็มตน มีสีแดงสด รสหวานอรอย เดิมทีเรียกวาพันธุ 
“อีคอม” เพราะ ตนไมคอยสูง มีลักษณะเปนพุม ตอมาตัดคำวา “อี” ออก เหลือเพียง 
คำวา “คอม” จึงเปนที่มาของ “ลิ้นจี่คอมสมุทรสงคราม” ที่มีชื่อเสียงในปจจุบัน 
ทุกปทางจังหวัด สมุทรสงครามจะมีการจัดงาน “วันลิ้นจี่และของดีเมืองแมกลอง”

เร�่องเลาลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

Tale of Samutsongkhram Kom lychee

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ของสมุทรสงคราม

Geography and climate of Samutsongkhram
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จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทั�วไปเปนที่ราบลุม มีแมน้ำแมกลอง 
ไหลผานตอนกลางของพื้นที่ตามแนวเหน�อ - ใต ผานอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา 
สูอาวไทยท่ีบริเวณปากแมน้ำในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม บริเวณพ้ืนท่ีชายฝงทะเลของ 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวฝงทะเลประมาณ 23 กิโลเมตร สวนใหญพื้นที่เกือบ 
ทั้งหมดของจังหวัดเปนที่ราบชายฝงที่มีความลาดเอียงนอยกวา 1 เปอรเซ็นตไปทาง 
ชายฝงทะเล มีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมตอกันเปนโครงขายทั�วพื้นที่ 338 คลอง 
คลองเหลาน�้ทำหนาที่ระบายน้ำ ระหวางพื้นที่สวนบนกับฝงทะเล ดินมีสภาพเปนกรด 
เล็กนอยจนถึงเปนดางปานกลาง มีความอุดมสมบูรณปานกลางจนถึงสูง เน��องจากมีแรธาตุ 
ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมอยูสูง

Samutsongkhram geography - Most of the area is the plain with Mae Klong 
River run through the middle of its area from north to south, through Bang kon tee 
and Amphawa to the Gulf of Thailand at the mouth of the river in Muang district, 
Samutsongkhram. The coast area of Samutsongkhram iss about 23 kilometers 
long, most of the area of the province is coastal plain with less than 1 percent of 
slope, medium to high fertile soil with high level of phosphorus and potassium.

The origin of the famous Samutsongkhram Kom lychee began in Kwae om 
sub-district in Amphawa. The first person who grew it was Mr. Ti Meegaewgunchorn, 
an orchardist. He brought the seeds from Trok Chan, Yannawa, Bnagkok 
around 2397 B.E. It turned out that his lychee yielded within the first 3 years. It 
bear so many fruits in bright red colour and sweet. It was called “E Kom” 
because the tree is not so tall and is bush-like, later the word ‘E’ was cut, used 
only ‘Kom’. This is the origin of the famous “Samutsongkhram Kom Lychee”. 
Every year, Samutsongkhram province will hold a fair “Lychee day and tidbits 
of Mae Klong city”

ตนกำเนิดลิ้นจี่คอมสมุทรสงครามที่โดงดังเริ�มตนขึ้น ณ ตำบล แควออม อำเภอ  
อัมพวา ผูนำมาปลูกคนแรกคือ นายติ มีแกวกุญชร อาชีพชาวสวน โดยนำเมล็ดพันธุ 
มาจาก ตรอกจันทร ยานนาวา บางกอก ประมาณป พ.ศ. 2397 ปรากฏวา 
ใหผลเร็วภายใน 3 ป ผลดกเต็มตน มีสีแดงสด รสหวานอรอย เดิมทีเรียกวาพันธุ 
“อีคอม” เพราะ ตนไมคอยสูง มีลักษณะเปนพุม ตอมาตัดคำวา “อี” ออก เหลือเพียง 
คำวา “คอม” จึงเปนที่มาของ “ลิ้นจี่คอมสมุทรสงคราม” ที่มีชื่อเสียงในปจจุบัน 
ทุกปทางจังหวัด สมุทรสงครามจะมีการจัดงาน “วันลิ้นจี่และของดีเมืองแมกลอง”

เร�่องเลาลิ้นจ�่คอมสมุทรสงคราม

Tale of Samutsongkhram Kom lychee

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ของสมุทรสงคราม

Geography and climate of Samutsongkhram
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แผนที่สมุทรสงคราม

อำเภอบางคนที
จังหวัดราชบุร�

อำเภอเมือง

อำเภออัมพวา

อาวไทย

จังหวัดเพชรบุร�

สภาพภูมิอากาศโดยทั�วไปของจังหวัดสมุทรสงครามไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉ�ยงใตจากอาวไทยและทะเลจีนใต ทำใหเกิดฝนตกชุกใน 
ฤดูฝน และทำใหสภาพอากาศชุมช้ืนตลอดท้ังป มีหนาหนาวชวงส้ันๆ ระหวาง 
เดือนธันวาคม - มกราคม

จากสภาพดินและอากาศดังกลาวทำใหลิ้นจี่ที่เจริญเติบโตบนผืนดินของ 
สมุทรสงครามมีลักษณะเฉพาะตัว และไมสามารถผลิดอกออกผลที่อื่นได 

วัดเขาย่ีสาร และพิพิธภัณฑเขาย่ีสาร เปนวัดเกาแกโบราณ สราง 
ครั้งเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระวิหารบนยอด เขาเปนรูปเรือ และ 
มีรอยพระพุทธบาทสี่รอยซึ�งเปนองคประธานของวัด บานประตู 
สลักไมเปนศิลปะแบบอยุธยา อาคารศาลาการเปรียญของวัดเปน 
พิพิธภัณฑ บอกเลาเร่ืองราวของชุมชนชาวย่ีสารท่ีกอต้ังมายาวนาน 
มาแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา

Khao Yi San Temple and museum is an ancient temple 
built in Ayutthaya reign. The Buddha hall in a shape of a ship 
is located on the top of a hill with 4 Buddha’s footprints as a 
main attraction of the temple. The doors made of crafted wood 
in Ayuthaya Art, the sermon hall in temple is a museum telling 
the stories of Yi San community which settled here since 
Ayuthaya period.

Common climate of Samutsongkhram has influenced by Southwest 
monsoon from Thai Gulf and South China Sea causing heaving rain in 
rainy season and damp weather all year round. It has short cool season 
during December and January.

That soil condition and climate make Lychee grown on Samutsongkhram 
soil having a unique feature and cannot yield in other area.

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง 

อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Scope of Geographical area

Grown in the area of Bang kantak, Muang, Amphawa 
and Bangkontee district in Samutsongkhram province.
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สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

There are not many varieties of pomelo that are famous in Thailand as 
pomelo is a fruit that requires weather and soil condition to set its local 
flavor. One of famous pomelo is brackish water pomelo “Samutsongkhram 
Khaoyai Pomelo”.

สมโอที่ข�้นชื่อลือชาในประเทศไทยมีเพ�ยงไมกี่ที่ ไมกี่สายพันธุ ดวยวาสมโอ 
เปนผลไมที่ตองอาศัยสภาพอากาศและสภาพดินเปนตัวกำหนดรสชาติเฉพาะถิ�น 
และหน่ึงในสมโอท่ีข�น้ช่ือน่ัน ก็คือสมโอน้ำกรอยอยาง “สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม”

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

Registration Number : GI 55100045

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100045

สมโอ

Pomelo

รายการสินคา :

Catagory :
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สมโอขาวใหญสมุทรสงครามเปนพันธุที่มีอายุยืน มีการสืบตอมาหลาย 
ชั�วอายุคน อายุประมาณ 160 กวาปก็ยังคง ใหผลผลิตอยู โดยนำเมล็ดพันธุ 
มาจากบางกอกนอย ธนบุรี ตามบันทึกปลูกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.  2475  นาจะ 
หมายถึง การปลูกในฐานะพื้นเศรษฐกิจ เพราะจากคำบอกเลาของชาวสวน 
สมโอสูงวัยทานหนึ�งในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กลาววา 
เกิดมาก็เห็นสมโอพันธุขาวใหญอยูแลว แตลูกไมดกดังเชนสมโอพันธุอื่นๆ 
จึงปลูกเปนพืชเศรษฐกิจไมได หลังจากมีการชลประทานที่ดี สามารถ 
ควบคุมการข้ึนลงของน้ำเค็มได พรอมกับการควบคุมน้ำท่ีจะเขาสวนเพ่ือบังคับ 
ใหสมโอขาวใหญออกดอกออกผลไดถึงสามครั้งตอป ทั้งน�้มีชาวสวนบางคน 
ไดริเริ�มนำข้ีแดดนาเกลือ หรือดินตะกอนในนาเกลือ มาเปนปุยเพิ�มความหวาน 
ใหกับสมโอ ทำใหสมโอขาวใหญมีรสชาติท่ีหวานฉ่ำ และออกผลดกจนสามารถ 
ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจได

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo is sweet, juicy but not 
slushy, prolific, big. Its pulps are yellowish white and 
congested tightly. One fruit has about 12-14 lobes, easy to 
separate and not stick to its peel, most seeds are stunted. 
After picking from the tree, it can be kept for month. Its skin 
is smooth and thick with big oil glands, the inside skin is white.

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม (Samutsongkhram Khaoyai 
Pomelo) เปนสมโอที่มีรสชาติหวาน มีน้ำมากแตไมแฉะ มีลูกดก 
ผลคอนขางใหญ เน�อ้กุงหรือเน�อ้ในมีสีขาวอมเหลืองเบียดกันแนน 
ผลหนึ�งประมาณ 12 - 14 กลีบ แยกออกจากกันไดงาย แกะรอน 
ไมติดเปลือก เมล็ดสวนใหญเปนเมล็ดลีบ เมื่อเก็บมาจากตนแลว 
สามารถเก็บไวไดนานเปนเดือน ผิวเรียบ ตอมน้ำมันใหญ เปลือก 
หนา ผิวดานในมีสีขาว

สมโอขาวใหญ
สมุทรสงคราม

Samutsongkhram

Khaoyai Pomelo
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ประวัติสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม
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จากการที่จังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองสามน้ำ ที่มีทั้งน้ำเค็ม น้ำกรอย 
และน้ำจืด ทำใหผลไมที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดมีรสชาติดี โดยเฉพาะสมโอพันธุ 
ขาวใหญซึ�งเปนพันธุด้ังเดิมน้ันท่ีสามารถข้ึนไดดีในพ้ืนท่ีน� ้ ซึ�งเปนเคร่ืองแสดง 
สภาพบงชี้ทางภูมิศาสตรอยางชัดเจน เพราะเปนพันธุที่ตองปลูกในพื้นที่ที่ 
น้ำใตดินกรอยอยางจังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะทำใหรสชาติของสมโอมี  
รสหวาน อรอย เน�้อนิ�มและรอนไมติดเปลือก ฉ่ำแตไมแฉะ และไมมีเมล็ด
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Samutsongkhram is the city of three waters - salt water, brackish 
water and fresh water. The fruits grown in this city have better taste, 
especially the Khaoyai Pomelo which is an original variety. It can grow 
very well in this area and this is a clear indicator because this variety 
must be grown in brackish water area like Samutsongkhram, so the 
fruits will be sweet, delicious, soft and easily peel off, juicy but not 
slushy and seedless.

เมืองสมุทรสงคราม

Climate of
Samutsongkhram 

ดินฟาอากาศ

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo is a long live 
variety, it has been through generations. The 160 
years old pomelo still bears fruits. It was first 
brought from Bangkok Noi, Thonburi as listed in 
document since 2475 B.E. and believed to be for 
commercial purpose. From a story of an old 
orchardist in Bang kon tee, Samutsongkhram saying 
he has seen the pomelo since he was born but it 
was not prolific as other kinds, so it cannot be grown 
for commercial purpose.

History of
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo
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especially the Khaoyai Pomelo which is an original variety. It can grow 
very well in this area and this is a clear indicator because this variety 
must be grown in brackish water area like Samutsongkhram, so the 
fruits will be sweet, delicious, soft and easily peel off, juicy but not 
slushy and seedless.

เมืองสมุทรสงคราม

Climate of
Samutsongkhram 

ดินฟาอากาศ

Samutsongkhram Khaoyai Pomelo is a long live 
variety, it has been through generations. The 160 
years old pomelo still bears fruits. It was first 
brought from Bangkok Noi, Thonburi as listed in 
document since 2475 B.E. and believed to be for 
commercial purpose. From a story of an old 
orchardist in Bang kon tee, Samutsongkhram saying 
he has seen the pomelo since he was born but it 
was not prolific as other kinds, so it cannot be grown 
for commercial purpose.

History of
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

อำเภอบางคนที
จังหวัดราชบุร�

อำเภอเมือง

อำเภออัมพวา

อาวไทย

จังหวัดเพชรบุร�

สมโอพันธุขาวใหญจึงเปนพืชเฉพาะเมืองสมุทรสงคราม แมวาจะนำกิ�ง 
ไปปลูกในพื้นที่อื่นก็จะไมเหมือนของจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีรสชาติที่ 
คอนขางเปรี้ยวกวาแตมีผลดกมากกวา อยางเชนที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี 
แมวาจะมีขนาดลำตนที่ใหญกวาของจังหวัดสมุทรสงคราม 5 เทา มีจำนวน 
ผลผลิตถึง 300 - 400 ลูกตอรุน แตก็มีรสชาติท่ีสูสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม 
ไมได เพราะลักษณะดินท่ีมีสภาพเปนดินปนทราย แตกตางกับดินสมุทรสงคราม 
ท่ีเปนดินตะกอนปากแมน้ำ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ำแมกลอง ซึ�งเปนเอกลักษณ 
และเอื้อตอการปลูกสมโอขาวใหญ

ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตลาดน้ำ 
ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ�งของประเทศไทย เปนตลาดน้ำแนวยอนยุคที่มีความ 
คึกคัก สามารถซื้อผลไมสดๆ จากไร รวมถึงอาหารอรอยอีกมากมาย 
หลายอยาง ชมบรรยากาศรานคาท่ีตกแตงแนวยอนยุคสวยงาม กาแฟโบราณ 
ขนมหวานไทยเดิม และนั�งเรือเที่ยวชมบรรยากาศสองฝงคลองอัมพวา

Amphawa floating market in Amphawa district, Samutsongkhram 
province is one of famous floating markets in Thailand. It is a retro 
market with lively actions. You can buy fresh fruits from orchards and 
many other delicious food, impress with the retro style decoration of 
shops while enjoying ancient coffee, Thai desserts and beautiful 
scenery of both sides on a boat trip along Amphawa canal.

Khaoyai Pomelo is a local fruit of Samutsongkhram. If grown in a 
different place, it will not be the same as in Samutsongkhram. It will be 
more sour but more fruitful, for example, the one grown in Kanchanburi, 
the tree is 5 times bigger than the ones in Samutsongkhram and yield 
300-400 fruits each time but the flavor is not as good as the ones from 
Samutsongkhram. This is because the soil condition as loamy sand 
which is different from alluvial soil in Samutsongkhram around Mae 
Klong River plain. This type of soil is unique and beneficial for growing 
Khaoyai Pomelo.

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันแตก ตำบลทายหาด อำเภอเมือง 

อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Scope of Geographical area

Grown in the area of Bangkantak, Tai had, Muang, Amphawa, 
Bangkontee district of Samutsongkhram province.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction



  
  

  
  

 7
9-

80

แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม

อำเภอบางคนที
จังหวัดราชบุร�

อำเภอเมือง

อำเภออัมพวา

อาวไทย

จังหวัดเพชรบุร�

สมโอพันธุขาวใหญจึงเปนพืชเฉพาะเมืองสมุทรสงคราม แมวาจะนำกิ�ง 
ไปปลูกในพื้นที่อื่นก็จะไมเหมือนของจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีรสชาติที่ 
คอนขางเปรี้ยวกวาแตมีผลดกมากกวา อยางเชนที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี 
แมวาจะมีขนาดลำตนที่ใหญกวาของจังหวัดสมุทรสงคราม 5 เทา มีจำนวน 
ผลผลิตถึง 300 - 400 ลูกตอรุน แตก็มีรสชาติท่ีสูสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม 
ไมได เพราะลักษณะดินท่ีมีสภาพเปนดินปนทราย แตกตางกับดินสมุทรสงคราม 
ท่ีเปนดินตะกอนปากแมน้ำ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ำแมกลอง ซึ�งเปนเอกลักษณ 
และเอื้อตอการปลูกสมโอขาวใหญ

ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตลาดน้ำ 
ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ�งของประเทศไทย เปนตลาดน้ำแนวยอนยุคที่มีความ 
คึกคัก สามารถซื้อผลไมสดๆ จากไร รวมถึงอาหารอรอยอีกมากมาย 
หลายอยาง ชมบรรยากาศรานคาท่ีตกแตงแนวยอนยุคสวยงาม กาแฟโบราณ 
ขนมหวานไทยเดิม และนั�งเรือเที่ยวชมบรรยากาศสองฝงคลองอัมพวา

Amphawa floating market in Amphawa district, Samutsongkhram 
province is one of famous floating markets in Thailand. It is a retro 
market with lively actions. You can buy fresh fruits from orchards and 
many other delicious food, impress with the retro style decoration of 
shops while enjoying ancient coffee, Thai desserts and beautiful 
scenery of both sides on a boat trip along Amphawa canal.

Khaoyai Pomelo is a local fruit of Samutsongkhram. If grown in a 
different place, it will not be the same as in Samutsongkhram. It will be 
more sour but more fruitful, for example, the one grown in Kanchanburi, 
the tree is 5 times bigger than the ones in Samutsongkhram and yield 
300-400 fruits each time but the flavor is not as good as the ones from 
Samutsongkhram. This is because the soil condition as loamy sand 
which is different from alluvial soil in Samutsongkhram around Mae 
Klong River plain. This type of soil is unique and beneficial for growing 
Khaoyai Pomelo.

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันแตก ตำบลทายหาด อำเภอเมือง 

อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Scope of Geographical area

Grown in the area of Bangkantak, Tai had, Muang, Amphawa, 
Bangkontee district of Samutsongkhram province.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction



นครศร�ธรรมราช

  
  

  
  

 8
1-

82

Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

สมโอทับทิมสยามปากพนัง

When mentioning Pakpanang Tabtim Siam 
Pomelo, many people who like Citrus fruits or 
Pomelo must know about Pakpanang Tabtim Siam 
Pomelo which is famous in its flavor and the price. 
The special features include ruby red texture, 
sweet, soft, no bitterness, thin and smooth shell, 
yellowing cream color, velvet soft when touching 
because it has tiny hairs around the fruit, oil 
glands are fine.

สมโอทับทิมสยามปากพนัง เมื่อเอยถึงสมโอทับทิมสยามของปากพนัง เชื่อวา 
หลายคนที่ชื ่นชอบพืชตระกูลสมหรือสมโอคงไมมีใคร 
ไมรูจัก “สมโอทับทิมสยามปากพนัง” (Pakpanang 
Tabtim Siam Pomelo) ที่ขึ้นชื่อในดานรสชาติ และ 
ราคาเปนแน  ความโดดเดนคือ เน�้อมีสีแดงคลายทับทิม 
รสชาติหวาน นุม ปราศจากรสขมติดลิ้น เปลือกบาง 
ผิวเรียบ มีสีนวลอมเหลือง สัมผัสนุมมือดุจกำมะหยี่ 
เพราะมีขนขนาดเล็กปกคลุมทั�วผล ตอมน้ำมันมีขนาด 
เล็กละเอียด

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

Registration Number : GI 55100046

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100046

สมโอ

Pomelo

รายการสินคา :

Catagory :

Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

สมโอทับทิมสยามปากพนัง
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It has been 11 years since Tabtim Siam Pomelo put the fame 
to Pakpanang River basin as the top pomelo of Thailand but 
many people may not know that Pakpanang Tabtim Siam 
Pomelo’s origin is not in Pakpanang. It is a local variety of 
Pattani, the first person who brought it to grow in Pakpanang 
is Mr. Somwang Muslae, the village headman. When he visited 
his relatives in Pattani, he found this pomelo having strange 
and beautiful colour inside and its shell is also softer than other 
pomelos. At that time, it was called “Pink citrus”, so he brought 

9 seedlings back to grow in Sangwiman village, Klong noi, Pakpanang district 
in Nakhon Si Thammarat province. The first yield, the flavor was same as the 
ones grown in Pattani - less sweet and a little bitter. Later on, the orchardists 
in Pakpanangtried to improve the variety and adjusted the harvesting period by 
waiting until the fruits are 8 months old then harvest and fertilize together with 
organic fertilizers they received the formula from Land Development Depart-
ment in Nakhorn Si Thammarat every 7 days for softer texture. When the 
pomelo adjusted to the soil condition in Pakpanang, the Pink citrus then has 
ruby red texture, sweet flavor, and it was given a new name to “Pakpanang 
Tabtim Siam Pomelo” and is called until today.

นับเปนเวลาสิบเอ็ดปลวงมาแลวที ่สมโอทับทิมสยามสราง 
ช่ือเสียงใหกับลุมน้ำปากพนัง ในฐานะสมโออันดับหนึ�งของเมืองไทย 
แตใครหลายคนอาจไมเคยรูวา สมโอทับทิมสยามปากพนังไมไดมี 
ตนกำเนิดที่ปากพนัง แตเปนสมโอพันธุพื้นเมืองของจังหวัดปตตาน� 
คนแรกที่นำมาปลูกในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ 
ผูใหญสมหวัง มัสแหละ เมื่อครั้งไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดปตตาน�นั้น 
ไดสังเกตเห็นสมโอพันธุดังกลาวมีเน�้อในสีสวยแปลก และเปลือก 
ยังมีลักษณะนุมกวาสมโอพันธุอื่นๆ ขณะนั้นเรียกวา “สมสีชมพู”  
จึงไดนำมาปลูกที่หมูบานแสงวิมาน ตำบลคลองนอย อำเภอ 

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 ตน ในการปลูก ครั้งแรกนั้น สมโอ 
สีชมพู ยังมีรสชาติเหมือนกับแมพันธุที่ปตตาน� หวานนอยและมีรสขม ในระยะ 
ตอมาเกษตรกรชาวปากพนังไดปรับปรุงสายพันธุใหม และปรับเปลี่ยนชวงเวลาการ 
เก็บเกี่ยว โดยรอใหสมโอแกครบ 8 เดือนเสียกอน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตควบคู 
ไปกับการใชปุยหมัก และน้ำหมักชีวภาพที่เกษตรกรนำสูตรมาจากกรมพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรยและรดบริเวณโคนตน สมโอทุก 7 วันเพื่อใหสมโอมี 
เน�้อนุม และเมื่อสมโอปรับเขากับ สภาพดินที่ปากพนังไดแลว สมโอสีชมพูจึงมี 
เน�้อเปนสีแดงราวกับทับทิม รสชาติหวานอรอย จึงมีการใหชื่อใหมวา “สมโอทับทิม 
สยามปากพนัง” ซึ�งใชเรียกมาจนถึงปจจุบันน�้

ที่มาของ

  
  

  
  

 8
3-

84

สมโอทับทิมสยาม

Origin of
Tabtim Siam Pomelo



It has been 11 years since Tabtim Siam Pomelo put the fame 
to Pakpanang River basin as the top pomelo of Thailand but 
many people may not know that Pakpanang Tabtim Siam 
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สมโอทับทิมสยาม

Origin of
Tabtim Siam Pomelo



Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat is one 
province in the South of Thailand where it is known as “8 
rains 4 suns” meaning longer rainy season starting from 
May to December each year, sometimes it rains until 
January. Summer starts from February to April or May. The 
geography consists of Nakhon Si Thammarat mountain 
range and Bantad mountain range which is the water 
source of all the rivers and canals in the province. It has 
rich forest and high level of mineral which make the area in 
mouth of river

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนจังหวัดหนึ�ง 
ในดินแดนดามขวานของประเทศไทย ซึ�งเปนที่รับรูกันวาเปน 
ดินแดน “ฝน 8 แดด 4” คือมีฤดูฝนที่ยาวนาน โดยเริ�มตั้งแต 
เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกป ในบางป 
อาจมีฝนตกจนถึงเดือน มกราคมสวนฤดูรอน จะเริ�มในเดือน 
กุมภาพันธไปจนถึงเดือนเมษายน หรืออาจรอนไปจนถึงเดือน 
พฤษภาคม สำหรับสภาพภูมิประเทศนั้น มีเทือกเขา 
นครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด เปนตนน้ำของแมน้ำ 
ลำคลองทุกสายในจังหวัด มีปาท่ีอุดมสมบูรณและมีแรธาตุตางๆ 
สูงมาก สงผลใหพื้นที่ปากแมน้ำในบริเวณลุมน้ำปากพนัง 

มีสภาพดินอุดมสมบูรณ ประกอบกับกับมีซากเปลือกหอยและ 
บรรดาซากสัตวท่ีมีกระดองท้ังหลายทับถมอยูในพ้ืนดิน จึงทำให 
ผืนดินลุมน้ำปากพนังอุดมไปดวยแคลเซียมซึ�งเปนแรธาตุสำคัญ 
สำหรับพืชตระกูลสมที่ทำใหพืชพันธุสมนั้นมีรสหวาน น��คือ 
เอกลักษณ สำคัญของดินในลุมน้ำปากพนังที่สรางใหสมโอ 
ทับทิมสยามมีความ โดดเดนเปนที่นิยม

อยางไรก็ตาม แมดินจะสภาพดีเพียงใด ก็ใชวาปากพนัง 
จะไมมีปญหาในการปลูกพืชตระกูลสม ดวยวาในชวงฤดูฝน 
ของทุกป ปากพนังมักประสบปญหาน้ำทวม ทำใหเกษตรกร 
ชาวปากพนังไมนิยมปลูกสมเขียวหวาน เพราะไมทนทานตอ 
สภาวะน้ำขังเปนเวลานาน แตสมโอสามารถทนตอสภาวะ 
ดังกลาวไดมากกวา 
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basin is fertile, combined with remains of shells and shell 
animals piled up under the ground giving more calcium 
which is important mineral for Citrus. It makes the citrus 
sweet and this is the special feature of Pakpanang soil 
that makes Pakpanang Tabtim Siam Pomelo outstanding 
and famous. 

However, despite the good quality of soil but 
Pakpanang still face some difficulties to grow Citrus 
varieties. During rainy season, Pakpanang often flooded, 
so the orchardists avoid growing oranges because it is not 
endure long time water logged but pomelo can bear that 
condition.

ดิน และ ฝน ของปากพนัง
Soil and rain of Pakpanang
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แผนที่อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศร�ธรรมราช

The abundant forest of Nakhon Si Thammarat created many water resources that bring 
important minerals to plants, piled up to become alluvial soil in Pakpanang district which is the 
mouth of river area, plus the remains of shells making the soil fertile with calcium. That made 
Pakpanang Tabtim Siam Pomelo an outstanding and unique flavor fruit only in Pakpanang, 
Nakhon Si Thammarat.

จากสภาพปาเขาท่ีอุดมสมบูรณของจังหวัดนครศรีธรรมราช กอเกิดแมน้ำลำคลองมากมาย ไดพัดพา 
เอาแรธาตุที่สำคัญตอพืชพันธุ มาทับถมเปนตะกอน ณ บริเวณอำเภอปากพนัง ซึ�งเปนดินแดนที่ 
เปนดินตะกอนปากแมน้ำ กอปรกับพ้ืนดินบริเวณดังกลาวทับถมไปดวยเปลือกหอยและซากสัตวกระดอง 
อื่นๆ ทำใหพื้นดินเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะแคลเซียมในพื้นดินที่ไดมาจากซากหอย 
และสัตวกระดองทั้งหลาย ทำใหสมโอทับทิมสยามมีรสชาติที่โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะอำเภอ 
ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเทานั้น

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scope of Geographical area
Grown in Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province.

หนึ่งเดียวคือ สมโอทับทิมสยามปากพนัง

The one and only Pakpanang Tabtim Siam Pomelo
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อ.เมือง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.เช�ยงใหญ

บางหญาแพรก

อ.หัวไทร

บางกะพง
ปาระกำ

เกาะทวด
ชะเมา

คลองนอย

ปากพนังฝงตะวันตก

ปากพนังฝงตะวันออก

แหลมตะลุมพุก

คลองกระบือ

เทศบาลปากพนัง

บางพระ

หูลอง

บานเพิง

ทาพยา

ขนาบนาก

บางศาลา

บานใหม

อาวปากพนัง

อาวไทย

ชายทะเลปากพนังเปนชายหาดยาวไปตามชายฝงทะเล 
โดยมีแหลมตะลุมพุกเปนแหลมทรายรูปจันทรเส้ียวย่ืนไปในอาว
ไทย ซึ�งอยูบริเวณตอนบนของอำเภอปากพนัง ดานท่ีติดกับ 
ทะเลดานใน ชมบรรยากาศชุมชนประมงท่ีสวยงาม

Pakpanang beach stretches along the ocean coast with 
Talumpuk cape as a crescent moon shape sandy cape 
sticking out to the Thai Gulf. It is located in the north of 
Pakpanang district on the side of inner sea where it has 
attractive fishing community atmosphere. 

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction
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Isan Indigenous Thai Silk Yarn

When mentioning “Isan”, the first image that comes to mind is drought and 
backcountry but who would have known that Isan is the origin of high quality and 
special “Silk” of Thailand that make good income to the producers. High quality 
silk is not only about the weaving pattern but the most important part is “Silk 
yarn” which produced with good process in cultured silkworms.

เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน

เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน

Isan Indigenous Thai Silk Yarn

เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน

สิ่งบงช�้ทางภูมิศาสตร :

Geographical Indications :

Isan Indigenous Thai Silk Yarn

Registration Number : GI 56100050

ทะเบียนเลขที่ : สช 56100050

เสนไหม

Thai Silk Yarn

รายการสินคา :

Catagory :

เมื่อเอยถึงคำวา “อีสาน” ภาพแรกที่ปรากฏแกคนทั่วไปคือ ความแหงแลงและกันดาร 
แตใครเลาจะรูวาอีสานเปนแหลงกำเนิด “ผาไหม” ท่ีมีคุณภาพและมีเอกลักษณของประเทศไทย 
ที่สรางรายไดใหกับผูผลิต “ผาไหม” ผาไหมคุณภาพนั้น ไมไดมาจากลวดลายที่ถักทอเพ�ยง 
อยางเดียว สวนที่สำคัญที่สุดคือ “เสนไหม” ที่เกิดจากกระบวนการเพาะเลี้ยงตัวไหมมา 
เปนอยางดี
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มีขอสันนิษฐานวาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่ 
ภาคอีสานมีมานานถึง 3,000 ป จากหลักฐานที่พบเศษ 
ผาไหมติดอยูกับกำไลสำริดของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร
ท่ีบานเชียง จังหวัดอุดรธาน�สันนิษฐานวาวัฒนธรรมการ 
ปลูกหมอนเล ี ้ยงไหมอาจได ร ับการถ ายทอดมาจาก 
ชนพื้นเมือง ทางตอนใตของประเทศจีน ที่อพยพลงมาสู 
บริเวณทางภาคอีสาน วัฒนธรรมดังกลาวไดถูกถายทอด 
และประยุกตใหเขากับบริบททางสภาพแวดลอมของภาค 
อีสานมาเปนระยะเวลานาน จนทำใหเสนไหมไทยพื้นบาน 
อีสานมีความโดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางที่เห็น 
ในปจจุบัน เมื่อเอยถึงผาไหมที่มีคุณภาพสูงผูเชี่ยวชาญ 
เรื่องผาไหมตองนึกถึงอีสานเทานั้น

There is an assumption that people has grown 
Mulberry to feed silkworms in Isan for 3,000 years, 
according to the evidence of a piece of silk fabric 
attached to a bronze bracelet of human from 
Prehistorical period found in Ban Chiang, Udonthani 
province. Assuming that silkworm cultured may be 
transferred from native in South of China who 
migrated to Isan. That culture has been passed 
through and applied to the environmental context in 
Isan for a long time until the Isan Indigenous Thai 
Silk Yarn is remarkale with unique and outstanding 
features as in today. When talking about high 
quality silk, the experts of silk consider that it must 
be “Isan Silk” only.

ทางสายไหมสูอีสาน

Silk Road to Isan

Isan Indigenous Thai Silk Yarn is raw silk yarn that is not yet 
weaved. The silk is from local silkworms through the process 
by hands in 20 provinces in Isan. The silk has unique 
features and different from silk from other area - golden 
yellow, glossy, soft, tough and even size. 

เสนไหมไทยพ้ืนบานอีสาน (Isan Indigenous Thai Silk Yarn) 
คือเสนไหมดิบที่ยังไมไดถักทอ ผานกระบวนการสาวไหมดวยมือ 
ที่ไดจากตัวไหมพันธุพื้นบานในเขตภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด 
ซึ�งเสนไหมที่ไดจะมีเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนเสนไหมจาก 
ที่อื่น คือ มีสีเหลืองดุจทอง มีความมัน เลื่อม ความนุมนวล 
ความเหน�ยว และขนาดของเสนมีความสม่ำเสมอกัน

เสนไหมแหงที่ราบสูง

Silk yarn of the Plateau
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ในอดีตผาไหมถือวาเปนสมบัติอันล้ำคาของชาวอีสาน 
ในหนึ�งครอบครัวตองมีการทอผาไหมเก็บไวหลายรอยผืน 
พอถึงชวงเวลาของพิธีกรรมและประเพณ�งานบุญตางๆ 
ที่มักจัดขึ้นในวัดนั้น  ชาวอีสานจะนุงผาไหมมาอวดโฉมกัน 
ทั้งชายและหญิง นอกจากน�้ ในวัฒนธรรมโบราณของชาว 
อีสานนั้น  เสนไหมยังถูกนำไปเปนสมบัติอันล้ำคาที่จะนำ 
ติดตัวไปยังโลกหนาของผูตาย และยังสัมพันธกับพุทธศาสนา 
เพราะผาไหมจะถูกนำไปหอคัมภีรตางๆ ทางพุทธศาสนา 
หรือที่ชาวอีสานเรียกวา “หนังสือผูก” แลวนำไปเก็บไวใน 
ตูไม เพื่อเปนการรักษาคัมภีรเหลานั้น

In the past, Silk is considered a treasure of Isan 
people. Every family must weave hundreds of silk 
for keeping. When there is an important ceremony 
of tradition fair mostly held in the temple, Isan 
people, both men and women will wear their best 
silk to show off. Moreover, in the ancient culture of 
Isan people, silk is brought with the dead as his 
treasure to the next world. It also relates to 
Buddhism as silk is used to wrap religious books 
that Isan people called “Tied book” and then keep in 
a wooden cabinet to preserve those books.
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ภาคอีสานเปนพื้นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  
120 - 400 เมตร ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก แมน้ำ 
สำคัญทุกสายในภาคอีสาน ไมวาจะเปน แมน้ำมูล แมน้ำชี 
และแมน้ำสงคราม จะไหลไปทางทิศตะวันออกลงสูแมน้ำโขง 
ทั้งหมด 

Isan is a Plateau at 120-400 meter above sea level, 
slope down to the East. Major rivers - Moon, Chi and 
Songkram River run eastward to Mae Khong River.

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

Geography and Clime Condition
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แผนที่ภาคอีสาน

ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร:
ผลิตในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด

Scope of Geographical area
Produced in all 20 provinces of Northeastern Thailand

Soil condition in Isan is sandy, when it rains during May to October, the soil in Isan cannot 
absorb much water as other regions even though it is the same amount of rains. That is the 
cause of drought and heat in Isan but it is good for producing silk yarn because local silkworms 
are endure to the heat and also hatching eggs all year round. The hot climate helps Mulberry 
to grow well without pesticide. When silkworm is healthy, it also effects to the quality of 
Indigenous Thai Silk Yarn.

สภาพดินในภาคอีสานเปนลักษณะของดินทราย ทำใหเวลาฝนตกในชวงประมาณเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคมนั้น พื้นดินในภาคอีสานจะไมอุมน้ำเทากับภาคอื่นๆ แมวาจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตอป 
เทากันกับภาคอื่นๆ ก็ตาม จึงเปนที่มาของความแหงแลง แตความแหงแลงและอากาศที่รอนของ 
ภาคอีสานกลับเปนผลดีตอการผลิตเสนไหม เพราะวาตัวไหมพันธุพื้นบานของอีสานมีความทนตอ 
ความรอนสูง และเปนไหมที่ฟกออกตลอดทั้งป ดวยสภาพอากาศที่รอนทำใหการปลูกตนหมอน 
ที่ใชสำหรับเลี้ยงตัวไหมไมจำเปนตองใชยาฆาแมลง เมื่อตัวไหมมีสุขภาพแข็งแรงดี ก็จะสงผลให 
“เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน” มีคุณภาพดีเชนเดียวกัน
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ภาคอีสานมีสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญมากมายไมวาจะเปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยาง ภูกระดึง จังหวัดเลย ภูเรือ 
จังหวัดเลย ทุงดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ แหลงทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตรอยาง แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัด 
อุดรธาน� ผาแตม จังหวัดอุบลราชธาน�พิพิธภัณฑไดโนเสาร  
ภูเวียง จ.ขอนแกน และปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เปนตน

Isan has so many outstanding tourist attractions, for 
example, the natural attraction like Phu Kradueng and Phu 
Ruea in Loei, Dok Krachiao field in Chaiyaphum or historical 
attraction like Ban Chiang in Udonthani and Pha Tam in 
Ubonratchathani, Phu Wiang Dinosaur museum in Khon 
Kaen and Prasat Hin Phanom Rung in Buriram province.

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
Tourist Attraction

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

รอยเอ็ด

สกลนคร

นครพนม

ขอนแกน

มหาสารคาม

กาฬสินธุ

หนองบัวลำภู

เลย
อุดรธานี

หนองคาย

บึงกาฬ

บุร�รัมย
สุร�นทร ศร�สะเกษ

อุบลราชธานี

อำนาจเจร�ญ

มุกดาหาร

ยโสธร
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